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På denne spennende 8-dages turen vil dere oppleve den unike
naturen på Island og Færøyene. Reisen er skreddersydd slik at
dere både får med dere noen spennende utflukter og de største
severdighetene, men det er også tid til å oppleve både Island og
Færøyene på egenhånd.

Reisen starter på imponerende Island, hvor dere vil oppleve "Den
Gylne Sirkel" med bl.a. berømte Gullfoss og Geysir. Etter 4 dager
på Island flyr dere videre til Færøyene og her vil dere oppleve
øya Eysturoy, og se de karakteristiske fjellformasjonene "Risin og
Kellingin", som skiller seg ut i havet og det høyeste fjellet på
Færøyene, Slættaratindur 882m . Selvfølgelig vil dere også
besøke den koselige og vakre byen Tórshavn, hvor dere
overnatter mens dere er på Færøyene.
Dette er uten tvil en fantastisk vakker reise med naturen i fokus.

Islands største by og kulturelle sentrum, Reykjavik

Den Gylne Sirkel på Island med fossen Gullfoss,
Geysir og Thingvellir National Park

Oppdag øya Eysturoy, med noen av Færøyens største
attraksjoner

Utforsk Færøyenes hyggelige hovedstad, Torshavn

https://www.benns.no/europa/island
https://www.benns.no/europa/faeroyene
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Dag 1: Torsdag Avreise fra
Norge -
Reykjavik/Keflavik
Dere reiser fra Norge til Reykjavik, Island. Etter ca. en 3
timers flytur lander dere på den internasjonale flyplassen
Keflavík, som ligger ca. en times kjøretur fra Reykjavik.
Når dere har sjekkt inn på hotell i Reykjavik, kan dere ta
en tur ut i byen, som er hjemmet til flertallet av Islands
innbyggere og landets kulturelle sentrum.

Selve byen er spredt, med raskt voksende forsteder, men
sentrum er et lite område preget av fargerike hus, gode
butikker og restauranter. Reykjavík er et paradis for
matelskere når de bruker lokal fisk, sjømat, kjøtt og vilt.

Reykjavík
Beliggende sørvest på Island, offisielt grunnlagt i 1785,
finner dere den sjarmerende hovedstaden, Reykjavik,
som huser over halvparten av den av den islandske

befolkning. Med et spennende kulturliv, flotte butikker
og spennende arkitektur, er det mye å ta seg til der. Et
'must' å se den 74 meter høye Hallgrímskirken som anses
som Reykjavíks kjennetegn. Er det klarvær, er det en
spektakulær utsikt utover byen fra tårnet, og det er
mulig å se hele veien til Snæfellsjökull.

Overnatting: Hotell i Reykjavík

Dag 2: Fredag - Den
Gyldne Sirkel
Etter en god frokost på hotellet venter en spektakulær
tur til den Gylne Sirkel.

Den Gylne Sirkel
Beliggende sørvest på Island, cirka 2 timers kjørsel fra
Reykjavik, finner dere 3 fortryllende og utrolige områder
som sammen utgjør Den Gylne Sirkel:



Sjarmerende Gjógv
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Thingavellir National Park
Som Islands første nasjonalpark og en del av UNESCOs
verdensarv, byr Thingavellir nasjonalpark på en
dramatisk geologi. Her finner dere den nordatlantiske
midthavsryggen hvor den nordamerikanske og eurasiske
platen møtes, og dette er det eneste stedet over
havoverflaten man kan se dette. Dalen som dette skaper
er i kontinuerlig utvidelse, da platene beveger seg i
motsatte retninger, og dalen utvides med ca. 2,5 cm.
hvert år. Ravinene som åpnes som en følge av dette,
fylles med krystallklart vann fra Langjokull isbreen, og
her er det mulig å gjøre noen fantastiske dykk. Opplev
også den vakre fossen Oxarfoss eller ta turen til
Almannagja-kløften. Thingavellir, som bokstavelig talt
betyr parlamentsmarken, og er stedet for det første
alltinget fra vikingtiden, som startet allerede i 930.

Geysir Geothermal Area
Beliggende i Haukadalur dalen, et område med en
dampende vulkansk aktivitet, finner dere 2 kjente og
imponerende geysirer. Den største og mest berømte av
dem, og som ga navnet til alle tilsvarende geotermiske
fenomen er nemlig Geysir, som har en rekord på 175
meter opp i luften. Geysir går ikke så ofte i luften på
grunn av plateforskyvningene og menneskelig
forstyrrelse, men dens nabo Stokkur har utbrudd ca. hver
10 minutt og sender vannet 20-40 meter opp i luften.

Gullfoss
Som et av Islands mest spektakulære fossefall, er
Gullfoss en 32 meter høy foss som faller ned langs to
sider. Den er på sitt sterkeste om sommeren, hvor det

gjennomsnittlig faller 140 kubikkmeter med vann i
sekundet. På en solskinnsdag er det mulig å oppleve noen
helt eventyrlige regnbuer ved fossen, noe som kombinert
med de utrolige kreftene fra fossen er et helt
uforglemmelig syn.

Aktiviteter inkluderet: Den Gylde Sirkel
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Reykjavik

Dag 3: Lørdag - Reykjavík
Dere har dagen på egen hånd, og vi foreslår at dere
besøker et av de mange museene eller galleriene rundt
om i byen. Både Nasjonalmuseet og Reykjaviks
kunstmuseum er begge verdt et besøk.

Det anbefales også å ta turen til Den Blå Lagune og nyte
en avslappende dukkert i det behagelige vannet. Det
mineralrike geotermiske vannet midt i den sorte lavaen
er helt unik. Det er det høye innholdet av silika og
mineraler som gir lagunen den fine blåfargen.

Den Blå Lagune
Beliggende sørvest på Island, en liten halvtime fra
Reykjavik, finner dere det verdenskjente geotermiske
spaet kalt Den Blå Lagune. Den første offisielle
dukkerten skjedde i 1981 og det ble etterfølgende
oppdaget de legende egenskapene til det sulfur- og
silika-rike vannet. De første svømmefasilitetene åpnet i



Gjógv byr på vakre omgivelser
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1987 og det er etterfølgende kommet en rekke flotte
spafasiliteter. Det komfortable vannet ligger med en
gjennomsnittemperatur på 37-39C og dere finner også
en rekke fine restauranter og spisemuligheter i området.
Det omkringliggende landskapet er goldt og vulkansk,
noe som gjør kontrasten med det melkeaktige, asurblåe
vannet ekstra spesielt og helt trollbindende.

Hvalsafari
Etter en kort båttur forbi fuglefjellene er man der
hvalene vanligvis oppholder seg. Se f.eks. vågehval,
knølhval, delfin og marsvin.

Ri på islandshest
Man rir på myke ridestier gjennom krattbelagt kupert
landskap og mosedekte lavafelt. Legg merke til lavaens
forskjellige formasjoner som har blitt opprettet gjennom
århundrene.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Reykjavik

Dag 4: Søndag -
Jökulsárlón Glacier
Lagoon
Nok en spennende heldagsutflukt, denne gangen til
Islands naturskjønne sørkyst. Turen starter med henting

på hotellet.

På denne turen kjøres den langs sørkysten av Island med
Atlanterhavet på den ene siden og frodig jordbruksland,
fjell, isbreer på den andre siden.

Opplev naturskatter, inkludert de ikoniske fossene
Seljalandsfoss og Skógafoss, Skaftafell nasjonalpark,
Vatnajökullbreen, se flytende isfjell og store isblokker.
Isen kommer fra Vatnajökull-breen og strømmer hele
tiden inn i det kalde vannet i lagunen og seiler sakte mot
havet.

Etter dette begivenhetsrike besøket i lagunen blir dere
kjørt tilbake til Reykjavik.

Aktiviteter inkludert: Islands sørkyst og Jökulsárlón
breen lagune
Måltider inkluderer: Frokost
Overnatting: Hotell i Reykjavík

Dag 5: Mandag - Reykjavik
til Tórshavn
Etter en god frokost på hotellet, sjekker dere ut og reiser
til flyplassen i Keflavik. Etter ca. 1 time og 30 minutters
flytur lander dere på Færøyene i Vágar lufthavn, som
ligger ca. en times kjøretur fra Tórshavn.



Hovedstaden Tórshavn
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Etter litt avslapping på hotellet, kan dere utforske
Tórshavn.

I den sjarmerende gamlebyen, opplever man et virvar av
gater, smug, trapper og klippegrunn. Man får se de
mange små og flotte sorttjærede hus med hvite vinduer
og grønne gresstak. Man kan nesten føle at man har rotet
seg inn i kulissene til et historisk filmopptak, eller at man
er på et museum, men dette er er den opprinnelige byen
slik den har utviklet seg siden middelalderen.

Gamlebyen er enestående, ikke bare på Færøyene, men i
hele verden. I Tórshavn finner du mange spesielle
restauranter der du kan spise fremragende mat. Nyt lokal
fisk og kjøtt. Husk å smake på den færøyske laksen - sies
å være den beste i verden.

Tórshavn
Som Færøyenes hovedstad, ligger Tórshavn på østkysten
av hovedøya Streymoy. Byen går helt tilbake til
800-tallet da norske vikinger, som ville vekk fra det
hardføre styret til Harald Hårfagre, valgte å bosette seg
her og etablere sitt eget ting. På Tinganes, hvor tinget
først ble etablert, finner man i dag det Færøyske tinget.
Noe som er spesielt med Tórshavn er at byen ikke har
vært gjennom noen større bybranner, som gjør at man
kan finne en rekke hus som har sin historie fra 1500- og
1600-tallet. Byens havn er en travel en, og er preget av
fiskeindustrien så vel som cruise- og fergetrafikk. Byen er
preget av en variert arkitektur, og har et rikt kulturliv.

Til middag på kvelden foreslår vi Restaurant Aarstova,

som ligger i en gammel fredet bygning midt i Tórshavn.
Det er et sjarmerende sted med synlige bjelker, små
døråpninger og skrånende vinkler. Her er det stemning
og god mat. Bord må forhåndsbestilles.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel i Tórshavn

Dag 6: Tirsdag - Eysturoy
I dag skal dere til den nordlige delen av Eysturoy med
buss og guide. Dere blir hentet på hotellet, og fra
Tórshavn kjører dere langs kysten, gjennom fargerike
byer. Dere krysser broen over Atlanteren, og fortsetter
mot den nordligste byen på Eysturoy, Gjógv, som er kjent
for sin særpregede naturhavn og Kronprinsesse Mary's
benk.

Se blant annet de karakteristiske klippeformasjonene i
havet - "Risin og Kellingin" og Færøyenes høyeste fjell
Slættaratindur, 882 moh.

Gjógv
Nordøst på Eystyroy, finner dere den trivelige bygda
Gjógv. Med sine omkring 30 fastboende innbyggere, går
bygdas nedskrevne historie tilbake til slutten av
1500-tallet. Bygda ligger omgitt av forlokkende fjell og
har en naturskapt trygg havn. Her finner dere også
Færøyenes eneste fungerende jernbane, som historisk
ble bruk til å frakte varer fra skip opp den bratte



Trivelige Tórshavn
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skråningen fra havnen. Med moderne skip er ikke
jernbanen like flittig brukt, men den er fortsatt i bruk
med ujevne mellomrom for å transportere små båter på
land eller varer fra mindre skip.

Aktiviteter inkludert: Eysturoy og lunsj, med privat
driver/guide
Måltider inkluderer: Frokost
Overnatting: Hotell i Tórshavn

Dag 7: Onsdag - Tórshavn
Dere har dagen på egenhånd til å utforske Tórshavn. Ved
slutten av marinaen ligger Østrøm hvor dere kan se og
kjøpe moderne færøsk kunst og håndverk. Rett ved siden
av ligger Steinprent, som er Færøyenes grafiske
verksted, her kan dere besøke deres galleri hvor de stiller
ut de nyeste verkene.

Andre spennende butikker i byen er for eksempel Tutl,
som selger færøysk musikk, sy/butikken hos Guðrun og
Guðrun, som selger deilige færøyske designede
ullprodukter i den nyeste mote, og butikken Marjun
Heimá, som spesialiserer seg på å lage den færøske
bunaden.

Ønsker dere å oppleve mer av Færøyene kan vi foreslå
følgende utflukter:

Fototur til øya Vágar

Se landsbyen Gásadalur med den mest fotograferte
fossen på Færøyene, Múlafossur. Evt. en vandretur til
Trælanípan.

Nordøyenes høydepunkter
Se selkvinnen og en James Bond "location" fra filmen -
No Time To Die. Man besøker også en sauebonde og en
garnbutikk på turen. Evt. vandretur til fyret på Kallin.

Måltider inkluderer: Frokost
Overnatting: Hotell i Tórshavn

Dag 8: Hjemreise til Norge
En spektakulær reise er over for denne gang og dere
returnerer hjem til Norge. Reiser dere sent på dagen, kan
dere tilbringe morgenen med å vandre langs
havnefronten og nyte litt mer frisk atlantisk luft. Eller
hvis dere fortsatt trenger å slappe av, kan dere ta en tur i
et av byens mange bassenger. Der kan dere snakke med
lokalbefolkningen mens dere nyter den termiske varmen.

Hvis dere ønsker å forlenge oppholdet på Island eller
Færøyene, er det selvfølgelig mulig, og vi hjelper deg
gjerne med å bestille flere netter og turer.

Måltider inkluderer: Frokost



Tórshavn
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Reiseperiode
Torsdager i april, mai, juni, juli, august, september og
oktober.
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Reiseperiode Mai - september  - Pris per person - fra kr.

Delt dobbeltrom
27 298,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge - Reykjavik / Keflavik - Torshavn - Norge
inkl. skatter og avgifter

4netter i Reykjavik inkl. frokost

Utflukt fredag: Den Gylne Sirkel

Utflukt søndag: Islands sørkyst og isbreen
Jökulsárlón

3netter på hotell i Torshavn inkl. frokost

Utflukt tirsdag: Eysturoy inkl. lunsj, privat sjåfør /
guide

Reiseforsikring

Øvrige utgifter

Valgfrie utflukter

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/europa/faeroyene/klassiske-island-og-faeroyene-85016?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroyene/klassiske-island-og-faeroyene-85016%3E

