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På denne gruppereisen vil dere bli med en lokal guide for å
oppleve de fantastiske Færøyene. Her er alt planlagt, så dere
skal bare nyte de flotte omgivelsene og den spennende kulturen.
Dere har base på enten hotell eller B&B i hovedstaden Tórshavn,
hvor dere blir med på utflukter rundt til de flotte øyene. Dere vil
blant annet få eksepsjonelle naturopplevelser på sagaøya
Sandoy og den lilla øya Nólsoy med alle sauene, i tillegg til
Vestmannafjellene og Nordøyene, som begge byr på helt
spesielle landskaper.
Turen dekker mange forskjellige kriker og kroker av øyene, og
rommer spennende historier om modige helter og spektakulære
utsikter gjennom hele turen. Det blir også flere dager på
egenhånd, hvor dere står fritt til å utforske det dere selv ønsker.

Merk: Avreisedagen på denne turen er som utgangspunkt på
torsdager. Ønsker dere å reise på andre dager, skjer dette på
forespørsel.

Færøyenes nordligste bygd, Gjógv

Opplev sagaøya, Sandoy

Seiltur til Vestmannafjellene

Torshavns gamle bydel, Tinganess & Reyn

Imponerende klippeformasjoner i havet

Færøyenes "Gyldne sirkel"



Dagsprogram
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Dag 1: Torsdag: Avreise fra
Norge
I dag ankommer dere Færøyene med Atlantic Airways og
dere blir kjørt til deres valgte overnattingssted i
Tórshavn.

Dere kan velge mellom å bo på et hotell, eller et mer
simpelt Bed & Breakfast (B&B) med delte fasciliteter. Se
mer under priser.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 2: Fredag: Nordøyene
Turens første utflukt starter med at dere tar en ferge fra
Klaksvik til øya Kalsoy. På Kalsoy besøker dere bygda
Mikladalur, hvor skulpturen Selkvinnen står ved havet.

Neste stopp er i dag Trøllanes, som har blitt verdenskjent
etter å ha blitt brukt som lokasjon i James Bond-filmen
No Time to Die. Etterpå fortsetter dere til den nest
største byen på Færøyene, nemlig Klaksvik, som ligger på
øya Borðoy og er en viktig fiskeby.

Til slutt kommer dere til øya Eysturoy, hvor dere vil
besøke en sauebonde, og garnbutikken Navia, før dere
kjører gjennom den nye undersjøiske tunnelen til
Tórshavn.

Mulighet for tilleggskjøp: Utflukt til fyret i Kallin
Hvis dere vil krydre dagens program med en fottur, kan
dere kjøpe en tur som foregår mens resten av gruppen
besøker Trøllanes. Fotturen er middels til vanskelig i
ujevnt terreng. Merk at det ikke blir tid til å besøke
Trøllanes hvis du kjøper denne turen.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn



Bryggen i Torshavn
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Dag 3: Lørdag: På
egenhånd i Tórshavn
Dagen er på egenhånd i Tórshavn, så dere kan bruke den
som dere ønsker. Dere kan selv gå rundt å utforske den
sjarmerende, lille hovedstadens gallerier, butikker og
restauranter. Eller dere kan kjøpe en utflukt med guide.

Mulighet for tilleggskjøp: Fugleøya Mykines
Hvis du velger denne dagsturen, vil du først bli med på en
fantastisk seiltur langs fjellveggene, som har et rikt
fugleliv. For eksempel kan man være heldig å se både
lundefugler og suler. Buss, guide, ferge, entré, lunsj og
drikkevarer er inkludert i prisen. Hvis denne turen er noe
for deg, skal den bookes samtidig med bookingen av
resten av turen, da den er svært populær.

Mulighed for tilleggskjøp: Byvandring i Tórshavn
Gå med en lokal guide gjennom den gamle bydelen
Tinganes og Reyn, som er karakteristisk og sjarmerende
med sine små smug og hus med gresstak. Guiden vil
fortelle historier om fortidens Tórshavn og dens folk.
Byvandringen tar én time.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 4: Søndag: Sandoy og
Kirkjubøur
I dag går turen fra Tórshavn til Gamlarætt fergehavn, og
herfra seiler dere til Sandoy, fordi de vakre øyene Hestur
og Koltur. Sandoy gir med sine mange sagn og uspolerte
natur et unikt innblikk i tradisjonell færøysk livsstil.

Guiden deres vil løpende fortelle om spennende sagaer,
og ta dere med til en lokal kirke, flotte utsiktspunkter og
bygder.

Før dere vender tilbake til Tórshavn, stopper dere i
Kirkjubøur, som er et evig viktig historisk sted med
tydelig preg av middelalderen. Her finnes det også en
Kongsgård, hvor kongsboden i dag er 17. generasjon i
rekken. Utover dette vil dere se Sankt Magnus Katedral
og Olavskirken fra middelalderen.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 5: Mandag: Dag på
egenhånd
I dag kan dere velge å bli i Tórshavn, eller dere kan kjøpe
en av følgende utflukter for å utforske enda av
Færøyene.



Torshavn byr på trivelige og smale gater
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Mulighet for tilleggskjøp: Utflukt til Vágar
Turen starter i bygda Bø, hvor man kan nyte en herlig
utsikt over klippeøya Tindhólmur og
Drangarnir-klippene. Herfra går turen videre til
Gásadalur, hvor man blant annet kan se det pittoreske
fossefallet, Múlafossur. Dere kan også se Sørvagsvatn,
som er en sjø som ligger over havets overflate, i tillegg til
den lokale kirken og krigsmuseet.

Mulighet for tilleggskjøp: Bygdevandring på Nólsoy
Møt guiden deres, som vil gi dere en omvisning og vise
dere båten Diana Victoria, som den lokale mannen Ro
Ove i 1986 rodde med til Langelinie i København for å
kysse Den Lille Havfrue. Bygdevandringen tar cirka 2
timer og skal bookes samtidig med resten av turen.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 6: Tirsdag: Den Gylne
Sirkel (Saksun, Tjørnuvík
og Gjógv)
Enda en heldagstur venter i Færøyenes vakre
landskaper. Denne gangen til det som populært kalles
"Færøyenes Gylne Sirkel", som er bygdene Saksun,
Tjørnuvik og Gjógv.

Første stopp i dag er den fortryllende bygda Saksun, som

ligger i bunn av en fjord og sies å være et av de flotteste
stedene på hele kloden. Herfra går turen til Tjørnuvik,
som er en bygd med en utrolig utsikt over klippene, som
kalles for "Kæmpen og Kællingen" av de lokale. Dere
stopper også ved fossefallet Fossá, hvor man har
mulighet for å ta noen gode bilder.

Etterpå går turen til Slættaratindur, som med sine 882
meter, er det høyeste fjellet på Færøyene. Til slutt
stopper dere i Gjógv, hvor dere har mulighet til å
utforske naturhavnen med samme navn.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 7: Onsdag: Utflukt til
Vestmannafjellene og
Kvívík
Dere kjører til Tórshavn til Vestmanna, hvor dere blir
med på en fascinerende seiltur på to timer til
Vestmannafjellene. Her seiler man både forbi
imponerende klippeformasjoner og inn i grotter, så her er
det en rik mulighet til å ta masse fine bilder.

På vei tilbake til Tórshavn stopper dere i bygda Kvívík,
hvor det ble funnet to langhus fra vikingtiden under enn
utgraving. Her kan man altså komme helt tett på
vikingens levevis og hverdag.



Tinganes i Torshavn
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Vi stopper flere ganger på fjellveien til Tórshavn på vei
tilbake, så man kan ta bilder.

Overnatting: Hotell/B&B i Tórshavn

Dag 8: Torsdag: Hjemreise
til Norge
En fantastisk og innholdsrik tur på Færøyene er over for
denne gang og dere reiser hjem til Norge med Atlantic
Airways.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai - august  - Pris per person - fra kr. (Hotell)

Delt dobbeltrom
25 598,00 NOK

Enkeltrom
27 298,00 NOK

Reiseperiode Mai - august  - Pris per person - fra kr. (Bed & Breakfast)

Delt dobbeltrom
22 198,00 NOK

Enkeltrom
24 398,00 NOK

Tilkjøpsmuligheter:

Færøysk fiskebuffet på Hotel Hafnia
Halvpensjon (inkl. middager med 2 retter og kaffe)



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 Oslo/Bergen - Færøyene t/r, inkl. skatter og
avgifter

Flyplasstransfer

7netter på hotell/B&B i Tórshavn inkl. frokost

Fredag: Utflukt til Nordøyene

Søndag: Utflukt til Sandoy og Kirkjubøur

Tirsdag: Utflukt til Saksun, Tjørnuvik og Gjógv

Onsdag: Utflukt til Vestmannafjellene

Guide på alle utflukter

Transport på alle utflukter

Lunsj og drikkevarer på alle utflukter

Reise- og avbestillingsforsikring

Måltider med mindre noe annet er opplyst

Fredag: Utflukt til fyret Kallin (kan tilleggskjøpes)

Lørdag: Utflukt til Mykines (kan tilleggskjøpes)

Lørdag: Byvandring i Tórshavn (kan tilleggskjøpes)

Mandag: Utflukt til Vágar (kan tilleggskjøpes)

Mandag: Bygdevandring på Nólsoy (kan
tilleggskjøpes)

Tips med mindre noe annet er opplyst

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/europa/faeroyene/faeroyene-pa-kryss-og-tvers-85018?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroyene/faeroyene-pa-kryss-og-tvers-85018%3E

