
udskriv

Færøerne fra nord til syd
6 dage fra kr. 8.695

Eventyrlig natur, farverige bygder og autentisk kultur er essensen af 
Færøerne. Rejsen fra det barske nord med forrevne bjerge og dybe 
fjorde til det milde Suderø er enestående. Her yngler søpapegøjer, 
lodne får dækker bjergene og grindehvalerne boltrer sig i havet. I det 
lille og isolerede samfund har man naturen for øje hele tiden, og på 
intet tidspunkt er man mere end fem km fra havet. Ikke mange små 
fællesskaber, er så levende - med eget sprog, storladne forfatterskaber 
og en musikscene, der har forbløffet verden. En rejse der går tæt på 
en særegen kultur i det grønne ørige.

Rejseleder:
Anders Errboe

Vælg rejsen fordi:
• Naturoplevelser i topklasse
• Spontane ekstraoplevelser med rejselederens personlige 

kontakter
• Bag om kulturen i små bygder og hjemme hos lokale
• Oplev Færøernes forskelligheder på en rejse, der går på tværs 

af øerne

Programmet dag for dag

• Dag 1 - Ankomst og bygden Gjógv
• Dag 2 - Fuglefjeldet, vikingeboplads i Lervik og Klaksvig
• Dag 3 - Flot sejltur til Suderø - Autentisk kultur og færødans
• Dag 4 - Suderø og hovedstaden Tórshavn
• Dag 5 - Hjemrejse

Færøerne: Færøerne fra nord til syd 
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Program

Dag 1 - Ankomst og Gjógv (A)
Vi ankommer til Færøerne, der strækker sig 100 km fra nord til syd og 75 km på den anden led. Fra Vågø kører vi over 
Strømø til det nordligste af Østerø med Færøernes højeste fjelde. Vi skal bo to nætter i bygden Gjógv med kun 38 
indbyggere og den lille naturlige havn.

Dag 2 - Fuglefjeldet og Klaksvig (M, A)
I det tidlige morgengry er der vandretur i fuglefjeldene, hvor vi kan komme meget tæt på rederne. Vi går en tur i 
bygden og kører til Gøta midt i øriget, hvor vi ser både den nye kirke med Trondur Paturssons udsmykning og den 
gamle bydel med museum og kirke. Turen går videre til Lervik med den spændende vikingeboplads og til Færøernes 
næststørste by Klaksvig, der huser et bryggeri. Byen er kendt for fiskeindustrien, øernes hovederhverv. På Færøerne 
avler man også får, og de har stadig stor kulturel og social betydning. Vi besøger også den lille bygd Hvannasund på 
en af de østligste øer, og hvis vejret og tiden tillader det, tager vi en tur til Færøernes nordligste bygd Vidarejde.

Dag 3 - Suderø (M, A)
Efter morgenmaden kører vi mod Tórshavn og sejler her fra til Suderø, den sydligste af Færøerne. Sejlturen er i sig 
selv en oplevelse, hvor vi passerer tæt forbi Sandø, Skuvø samt Store Dimon og Lille Dimon, der er et 400 m højt 
pyramideformet bjerg beboet af får, der bliver sejlet der til om foråret og hejst op ad de bratte klipper. Suderø byder på 
åbne vidder, storslået natur og autentisk kultur i de små bygder, og vi besøger trækirken i Porkeri. I 1856 blev det 
danske handelsmonopol ophævet, og en foretagsom Københavner sendte sin søn Hans Georg Thomsen til Suderø. I 
den gamle monopolhandel og tilhørende bygninger har hans efterkommer Anna Kirstin Thomsen indrettet museum. 
Der er også kulturcenter på det gamle sejlloft, hvor vi spiser festmiddag, og vi skal bagefter til Færødans i bygdens 
dansehus. De lokale fortæller gerne om øen og historier f.eks. fra dengang sørøverne hærgede. Det er tydeligt, at 
Færøerne har en særegen kultur på trods af 650 år under dansk dominans. Til gengæld ved færinger utroligt meget 
om dansk politik og historie, og man må misunde dem, at de husker og synger vores gamle Kingo- og Brorsonsalmer.

Dag 4 - Suderø og Tórshavn (M, A)
I dag skal vi se resten af Suderø i ro og mag og opleve Akraberg, der er Færøernes sydligste forbjerg med et 
fantastisk udsyn i skyfrit vejr. Turen går også til Porkeri kirke, en af de karakteristiske trækirker. Kirken har stor 
betydning på Færøerne, og vi får dens spændende historie. Vi sejler tilbage til Strømø og hovedstaden Tórshavn, der 
blev grundlagt af nordmænd i 825. Byen er vokset op omkring tingstedet på halvøen Tinganes, og mange af 
bygningerne er fra det 16. og 17. årh. Vi går en tur i den gamle bydel. Vi bor to nætter i Tórshavn.

Dag 5 - Tórshavn (M)
Vi skal på en byvandring i Tórshavn, hvor man får en fornemmelse af at træde ind i historien og litteraturen. Selvom 
byen også har en moderne side er her små hytter med græstørv og de klassiske rødmalede bygninger. På Tinganes 
ligger Lagmandskontoret, hvor vikingerne holdt deres Lagting. Det er verdens ældste parlament, som stadig er i 
funktion. Herefter kører vi til Kirkebø, Færøernes vigtigste historiske sted, med Magnus Katedralen og den 
middelalderlige bispegård. Tilbage i Tórshavn besøger vi Nordens Hus og spadserer til Kunstmuseet. Resten af dagen 
er på egen hånd.

Dag 6 - Hjemrejse (M)
På vej til lufthavnen ser vi lidt mere af Vågø, inden vi flyver til Danmark.

Her bor vi
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Hotel Hafnia
I Tórshavn bor vi på Hotel Hafnia, der er et skønt og moderne hotel, der 
ligger i gåafstand til de fleste lokale attraktioner. Hotellets 57 værelser er 
for nylig blevet renoveret, og alle værelser har eget bad/toilet, satellit-tv, 
radio, hårtørrer, minibar og Wi-Fi.

Hotel Gjaargardur
I Gjogv bor vi på Hotel Gjaargardur med god service og fine faciliteter. Det 
ligger i naturskønne omgivelser mellem fjeldene og havet og har 25 lyse og 
gode værelser med eget bad/toilet. Alle værelser er røgfrie.

Suderø
Hotelkapaciteten på Suderø er ikke stor, og vi bliver indkvarteret på
Hotel Suder og Hotel Bakkin. Vær forberedt på, at ikke alle værelser har eget 
bad/toilet.

Afrejse Varighed Book nu Pris Andet Bestilling
31-05-2014 6 dage 8.895 kr. 9.195 kr. Afrejse fra København Bestil nu
27-06-2014 6 dage 8.895 kr. 9.195 kr. Afrejse fra Billund eller København Bestil nu
08-08-2014 6 dage 8.695 kr. 8.995 kr. Afrejse fra Aalborg Bestil nu
14-08-2014 5 dage 7.695 kr. 7.995 kr. Afrejse fra Billund eller København * Bestil nu

Prisen inkluderer
• Fly Billund, København, Aalborg - Færøerne t/r inkl. 

skatter og afgifter
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 5 x morgenmad og 4 x aftensmad
• Al transport og udflugter i følge program (ekskl. 

entréer)
• Sejltur til Suderø
• Dansk rejseleder

Tillæg pr. person
Enkeltværelse Kr. 1.100
Årsafbestillingsforsikring Kr. 251

* Special-program. Ring og rekvirer. 

Udskrift af: http://www.risskov.com/rundrejser/europa/faeroeerne/faeroeerne-fra-nord-til-syd/?action=udskriv
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