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Denne reisen er for dere som vil oppleve Færøyene på en aktiv
måte, hvor dere kommer helt tett på naturen.

Vi har sammensatt et program hvor dere reiser rundt i bil på
egenhånd, men vi har sørget for overnatting i tre forskjellige byer
og guidede fotturer fire av dagene. Gled dere til å puste inn den
friske luften og få vind i håret, se hundrevis av sauer på
gresslettene, de fargerike husene - og vandre langs bygdestier
og opp Færøyenes høyeste fjell.

Denne unike turen byr på både naturskjønne fotturer med lokale
guider, og muligheten til å nyte turen på egenhånd i egen bil og til
fots. Hvis du elsker å utforske naturen, og drømmer om å
oppleve Færøyene, så er dette reisen for deg!

Merk: Avreisedatoen for denne turen er i utgangspunkt fredager.
Ønsker dere å reise på andre dager, skjer dette på forespørsel.

Kom tett på Færøyenes natur og kultur med lokal
guide

Opplev Færøyenes høyeste fjell, Slættaratindur

Nyt utsikten til dramatisk kyst og innsjøer på fottur
ved Hvannhagis

Se sjøpapegøyer og mange andre på "fugleøya"
Mykines

Gå på oppdagelse i Tórshavns idylliske gamle bydel

Mulighet for å ta en utflukt til Vestmannafjellene



Dagsprogram
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Dag 1: Fredag: Avreise
Norge | Ankomst til Vágar
flyplass
Dere flyr fra Oslo/Bergen med Atlantic Airways til
Færøyene og lander på Vágar flyplass senere samme dag.
Når dere har hentet leiebilen på flyplassen, kan dere
kjøre en tur til bygda Gásadalur, som var den siste av de
færøyske bygdene som fikk veiforbindelse. Nyt stillheten
og den storslåtte utsikten over Tindhólm.

Overnatting: Hotell eller B&B på Nordøyene

Dag 2: Lørdag: Fottur på
øyen Svínoy
Dagen i dag byr på en vakker fottur på øya Svínoy, som er

en av de første bosetningene på Færøyene. Dere
kommer til Svínoy via ferge fra øya Viðoy, og gled dere til
denne båtturen. Den byr nemlig på noen helt fantastiske
utsikter, så sørg for å ha kameraet klart.

Ettersom Svínoy er forholdsvis flatt, venter det i dag en
fottur som starter i bygda, og som fortsetter ut til pynten
Dragin. Her hadde englenderne en utkikkspost under 2.
verdenskrig. Underveis vil guiden deres også vise dere
fuglefanger-setet på Dragin.

Svínoy byr på et rikt fugleliv, og noen av de fugleartene
dere kan forvente å se eller høre er småspurver, heilo,
tyvjo, terner, ærfugl, heipiplerke, grågås og adskillige
måkearter. På klippene kan dere også spotte havhester,
lundefugl og toppskarv.

Fottur: Enkel til middels 2-5 km i ujevnt terreng - cirka 4
timer

Overnatting: Hotell eller B&B på Nordøyene



Sauer på Vagar

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Dag 3: Søndag: Fottur på
den sørligste øya, Suðuroy
(på egenhånd)
Dagen starter med en kjøretur til Tórshavn, hvor dere
skal ta ferge til Suðuroy om formiddagen.

Etter sjekk-inn på overnattingstedet på Suðroyer, blir det
mulighet for en gåttur på egenhånd til bygda Froðba,
hvor man blant annet kan se basaltsøyler langs veien. Det
er også mulig å se basaltklippeformasjoner ved havet,
hvis man går mot Kúlugjógv. Søylene er spesielle
geologiske rester fra den vulkanske aktiviteten for
millioner av år siden, som skapte Færøyene.

Man kan utover dette, også dra til Frobiarnípa ved å følge
grusveien opp langs fjellet i Froðba. Her finnes bygninger
fra krigen, og man kan nyte en fantastisk utsikt. Hvis man
har god tid, anbefaler vi også å besøke bygda Vágur, hvor
utsiktspunktet Eggjarnar er verdt et besøk.

Overnatting: Hotell eller B&B på Suðuroy

Dag 4: Mandag: Fottur til
Hvannhagi på Suðuroy
I dag venter en ny tur med guide. Denne gangen til

Hvannhagis, som er en av de mest unike og vakreste
stedene på Suðuroy.

Guiden deres møter dere på enden av den øverste veien i
Tvøroyri, og tar dere med på en fottur herfra. Dere blir
med langs fjellsiden på en gammel sti, som vil føre dere til
Suðuroys østside, som har en utrolig flott utsikt til øyene
Lítla og Stóra Dímun.

Hvis man velger å gå ned til innsjøen i Hvannhagi, skal
man gå ned en bratt og smal sti - men det er opp til dere,
hvor mye dere ønsker.

Dere seiler tilbake til Tórshavn sent på dagen.

Fottur: Middels til vanskelig 6 km i ujevnt terreng - cirka
4 timer

Overnatting: Hotell eller B&B i Tórshavn

Dag 5: Tirsdag: Fottur til
Færøyenes sentrum
Dagens fottur begynner i Kaldbaksfjørður, hvor man kan
se elven Tíggjará, som løper ut i havet.

Etter dere har parkert leiebilen, møter dere guiden deres
og går opp langs elven, 346 meter opp fjellet, til
Færøyenes sentrum. Her møtes dere av enda en eminent



Heksas finger sett fra øya Vágar
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utsikt, hvor dere etterpå fortsetter til de to store
innsjøene, Stóravatn og Brúnavatn.

Til slutt går turen til Kaldbak, som er en gammel
vikingbygd.

Fottur: Middels til tung 2-5 km i ujevnt terreng - cirka
4-5 timer

Overnatting: Hotell eller B&B i Tórshavn

Dag 6: Onsdag: Fugleøya
Mykines
Etter frokost skal dere reise til den fantastiske øya
Mykines, som ofte kalles for "Fugleparadiset" på grunn
av øyas storslåtte og rike fugleliv.

Guiden plukker dere opp med buss i Tórshavn, før turen
starter med en vidunderlig seiltur i den friske havluften
langs de majestetiske fjellveggene. Dere vil blant annet
oppleve sjøpapegøyen, den sjarmerende fuglen med det
fargerike nebbet, og den imponerende sulen - som kun
avler på holmen.

På Mykines vil dere først og fremst gå med guide til
utkikkspostene, men dere har også mulighet for å
utforske øya på egenhånd.

Fottur: Middels til tung i ujevnt terreng - cirka 5 timer på
øya

Overnatting: Hotell eller B&B i Tórshavn

Dag 7: Torsdag: Dagen på
egenhånd
I dag har dere hele dagen på egenhånd. Vi har dog noen
anbefaliger til hva tiden kan brukes til.

Hva med å gå på oppdagelse i Tórshavns sjarmerende
gamle bydel med områdene Tinganes, Reyn og Undir
Ryggi? Her kan dere oppleve de små gatene og fine
husene med gresstak. Sjekk også gjerne ut den hyggelige
marinaen Vágsbotn og Kaffi húsið, hvor dere kan nyte en
god kopp kaffe sammen med utsikten til båtene i alle
regnbuens farger.

I Tórshavn finner du også forskjellige restauranter og
kafeer, hvor du kan spise ypperlig mat. Nyt for eksempel
lokal fisk og kjøtt, og prøv da spesielt den færøyske
laksen.

Hvis dere ikke har fått nok av vakre gåturer, kan dere ta
en tur langs den gamle bygdestien frem og tilbake til
Kirkjubøur, hvor dere blant annet kan besøke et av
verdens eldste hjem, Roykstovan, som er 900 år
gammelt. Her kan dere også se ruinene av Sankt Magnus



Vakre Mykines med spektakulær panoramautiskt
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Katedral og Ólavskirken fra år 1111. På turen kan dere
også nyte den storslåtte utsikten over øyene Sandoy,
Hestur, Koltur og Vágar.

Dere har også mulighet for å tilleggskjøpe en av følgende
aktiviteter for å få enda mer ut av deres opphold.

Mulighet for tilleggskjøp: Utflukt til Vestmannafjellene
Bli med på en fascinerende to timers båttur til
Vestmannafjellene, hvor dere seiler mellom klippene i
det smale sundet og inn i grottene. Etter båtturen er det
tid for lunsj, og etterpå besøker dere Saga Museum, hvor
dere kan se 17 voksfigurer som skildrer Færøyenes
historie.

Mulighet for tilleggskjøp: Hook & Cook
Bli med på fisketur fra Vestmanna. Her kan du høyst
sannsynlig fange torsk, hyse eller sei. Kapteinen filiterer
fisken din, og så vil kokken på en lokal restaurant
tilberede den, så du kan nyte en lekker fiskerett som du
selv har fanget til lunsj. Turen varer cirka 3-4 timer.

Overnatting: Hotell eller B&B i Tórshavn

Dag 8: Fredag: Hjemreise
Et færøysk eventyr er over for denne gangen og dere
vender nesen hjemover. Dere avleverer bilen på
flyplassen og flyr hjemover med Atlantic Airways.



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

Dobbeltrom
26 198,00 NOK

Enkeltrom
39 998,00 NOK

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

Dobbeltrom
23 398,00 NOK

Enkeltrom
35 298,00 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 t/r fra Oslo/Bergen inkl. avgifter

8dagers billeie, inkl. fri km og kaskoforsikring
(10.000 i selvrisiko - kan settes ned til 1.500kr for
120kr. per dag)

7netter på hotell/B&B, inkl. frokost

Lørdag: Svinoy med guide

Mandag: Fottur til Hvannhagi og resten av Suðuroy
med guide

Tirsdag: Fottur til Færøyenes sentrum med guide

Onsdag: Fergetur til Mykines med guide + buss og
frokost

Reise- og avbestillingsforsikring

Bensinforbruk

Transportutgifter ved tunneller og ferger mellom
øyene

Måltider, med mindre noe annet er opplyst

Dag 7: Utflukt til Vestmannafjellene (kan
tilleggskjøpes)

Dag 7: Hook & Cook (kan tilleggskjøpes)

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/europa/faeroyene/fottur-pa-faeroyene-med-guide-85019?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroyene/fottur-pa-faeroyene-med-guide-85019%3E

