Klassisk læserrejse til Færøerne 8 dage
- med Herning Folkeblad og Midtjyllands Avis.

FÆRØERNE – mere end bare en rejse!
09.juli - 16.juli 2018

Det er ikke længe siden, at Færøerne var et land for opdagelsesrejsende, vanskeligt at komme til og
vanskeligt at rejse i. Sådan er det ikke mere. Her tilbydes en uforglemmelig rejse til Færøerne, hvor de 18
sommergrønne små øer byder på naturoplevelser langt ud over det vanlige. Her er frisk klar luft og ”højt
til loftet”, storslåede naturpanoramaer, grønne fjelde, blå fjorde, fuglefjelde og farverige bygder.
Tag med og bliv fascineret af lyset og vejrets evige skiften!
Mandag 09.juli 2018: Danmark – Vágar – Tórshavn.
Mødetid i Billund Lufthavns afgangshallen bliver kl 08:45. Afgang med Atlantic Airways kl 10:30. Ankomst til Vagar Lufthavn
på Færøerne 11:30 (lokal tid). Undervejs serveres en let anretning med te/kaffe/juice. Under indflyvningen får man i klart vejr
de første glimt af den store natur, Færøerne kan byde på, og snart efter er man landet på Vagar. Efter bagageudlevering og
efterfølgende toldbehandling holder bussen klar til afgang mod Tórshavn.
Allerede på turen rundt langs fjordene, gennem små farverige bygder, gennem dale og over fjelde fornemmes, hvilke
imponerende oplevelser, der venter i den kommende uge. I løbet af en time er man fremme i Tórshavn ved Hotel Hafnia – vort
opholdssted de næste 7 nætter.
Hotellet ligger lige i centrum af Tórshavn – et fantastisk udgangspunkt for rejsen. Efter værelserne er fordelt, starter vi med en
spadseretur rundt i Tórshavns gamle kvarter Tínganes med de smalle gyder og alle de smukke brunmalede og sorttjærede
færøhuse - en ganske speciel oplevelse. Ude på den yderste spids har verdens ældste parlament holdt samling i mere end 1000
år. I dag er Tinganes sæde for Landsstyret – den færøske regering – der residerer i de små, velholdte bygninger.
Aftensmad på hotellet.
Tirsdag 10.juli 2018: Saksun – Runavik – NYHED: besøg hos fårebonde samt tilbage i Tórshavn besøg i Nordens Hus.
Dagen byder på en rundtur på Streymoy med den enestående indfjord – Saksun - samt den syd del af Eusturoy. Gennem den
10 km lange Saksundal kommer man frem til et naturfænomen, en kedelformet indfjord med tilsandet åbning ud mod havet.
Besøg ved den lille kirke der på fin måde fortæller om, hvordan kårene var på Færøerne i en ikke fjern fortid. Over broen til
Eysturoy. Gennem århundreder har den gode færøske uld været livsvigtig. Sådan er det desværre ikke mere. Ufatteligt er det,
at ulden ikke længere er noget værd. Endnu findes et sted hvor der er aktivitet med uld. Vi vil besøge en fårebonde, kigge på
hans besætningen, høre uldens historie, den nye produktionsform og se det, der produceres af den færøske uld i en
nærliggende butik. Mulighed for indkøb af bl.a. garn, uldtrøjer, uld undertøj til specialpriser.
Runavík i syd er Færøernes førende erhvervsområde og er udpeget til at være den færøske oliebase ved prøveboringerne og –
måske – den kommende olieindustri.
Retur i Tórshavn sluttes udflugten af med et besøg i det unikke kulturhus Nordens Hus – en arkitekturperle!
Aftensmad på hotellet.

Onsdag 11.juli 2018: Besøg i vidunderlige Kirkjubøur – eftermiddagsbesøg på Kunstmuseet i Tórshavn.
Formiddagen afsluttes med et helt specielt besøg i Kirkjubøur - Færøernes gamle, historiske og kulturelle centrum med den
maleriske kongsgård, hvor den nuværende kongsbonde er 17.generation i rækken, den ufuldendte Magnus-katedral samt den
lille Olavskirke fra Middelalderen. Kongsbonden eller Fruen vil selv modtage os denne dag - Kirkjubøur er et spændende sted
at besøge – og utrolig smukt beliggende med udsyn til Hestur, Koltur og Sandoy.
Rejselederen tilbyder: En eftermiddagsrundvisning på det spændende Kunstmuseum for de som ønsker det (entre ikke
inkluderet). I betragtning af Færøernes indbyggertal og landets afsides beliggenhed midt ude i Atlanten, finder man en
imponerende dynamik i færøsk billedkunst. Naturen og dens kræfter betyder også her meget. Under rundvisningen vil man se
flere færøske kunstnere, som tydeligvis har fundet inspiration i Jylland.
Aftensmad på Hotel Hafnia.

Torsdag 12.juli 2018: Eidi – Gjógv – Elduvík - Klaksvík.
Rundtur på Østerøs nordligste del med en række typiske færøbygder og en formidabel natur står på dagens program. Dertil
kommer et besøg i Klaksvík.
Langs Sundet – med et glimt af Færøernes højeste vandfald Fossa på 140 m – inden bussen når bygden Eidi og starten på en
lang stigning op mod passet for foden af Slættaratindur, øernes højeste fjeld på 882 meter. Undervejs opleves det høje forbjerg
Eidiskollur og de to sagnomspundne ”drangar” Kæmpen og Kællingen, der stolte står og bryder de voldsomme kræfter i havet.
Et storslået syn! Gennem en stenfri dal og man er fremme ved bygden Gjógv. Med sin unikke naturhavn vil Gjógv betage de
fleste – en ganske særlig fornemmelse er det at gå ned af trappen ved siden af bådslisken til naturhavnen – det må man opleve
selv.
Bygden Funningur passeres – her gik landnamsmændene først iland på Færøerne. Dagen byder også på en fjeldtur (ca. 1 time
/ vejrafhængig) for de, som har lyst dertil – solidt fodtøj er nødvendigt. Turen er ubeskrivelig … her er kun naturens lyde, man
kan smage den friske luft – det er virkelig Færøerne! Er man ikke til vandretur, vil en tur gennem den smukke bygd til havnen
være oplagt. Elduvík er kendt for sin flotte beliggenhed og stedet, hvor mange drømme om et stille otium leder mod.
Videre gennem en mere end 6 km lang tunnel til Nordøerne og Færøernes næst største by Klaksvík. Mon ikke mange erindrer
navnet og den episode, der her fandt sted i 1955? Et spændende besøg i byen med skibe og både, fisk og fiskere, uld og aktive
kvinder samt et besøg i landets største kirke – Christianskirken.
Aftensmad på hotellet.

Fredag 13.juli 2018: Lær Tórshavns at kende bag facaden – et besøg hos Færøernes fugleekspert nr. 1.
Der findes mange spændende kvarterer i Tórshavn. Denne formiddag vil vi gå gennem en bydel, som de fleste turister næppe
når. Danmark og Færøernes fælles historie vil her komme frem, også det nutidige rigsfællesskab. Undervejs vil en spændende
dør åbne sig – igen hvor turister sjældent finder frem til.
Straks efter frokosttid starter eftermiddagens oplevelser. Nólsoy med sin kendte silhuet ligger lige uden for Tórshavn. Efter
20 min. sejlads med postbåden venter ornitolog, konservator og æresdoktor på Færøernes Universitet Jens-Kjeld Jensen klar
til - de næste timer - at fortælle om Nólsoy før og nu samt indvi os i de sidste nyheder om fugle på Færøerne. Sidst på
eftermiddagen tager vi postbåden retur til Tórshavn
Medbring: Vind- og regntæt tøj, solidt fodtøj.
Aftensmad på hotellet.
Lørdag 14.juli 2018: Fri formiddag samt sejltur til Vestmanna-fuglefjeldene.
Vestmanna-fuglefjeldene er en af Færøernes helt store attraktioner – denne dag vil vi forsøge, om vejret er med os. Turen
foretager vi med bus over fjeldet til den smukt beliggende og farverige bygd Vestmanna, hvor Palli Lamhauges båd ligger klar
til at tage os med på turen langs Vestmanna-forbjergene. En tur, der skal opleves, da det giver et fantastisk indtryk at sejle
nedenfor de flere hundrede meter høje forbjerge med Atlanterhavet på den anden side. På et landkort ser Færøerne ikke ud af
ret meget, men når man i en båd sejler langs kysten, så vokser ”fastlandet” ganske gevaldigt! Varighed ca. 2 timer. Pris for
sejlturen er kr. 295.- pr. person og afregnes direkte på udflugten. BEMÆRK – turen er vejrafhængig!!!

Søndag 15.juli 2018: Specialudflugt til Skuvoy (vejrafhængig). Succesen fortsættes!
Unik specialudflugt til Skúvoy - ”en forunderlig verden helt for sig”.
Efter morgenmad starter en helt speciel dag – som de eneste i Danmark får avisernes gæster denne oplevelse!
Besøg på Skúvoy er ikke mange turister forundt! Godt gemt bag Sandoy findes et lille, lukket samfund hvor menneskene er
minoriteten, og fuglene bor i tusindvis.
Efter ca. 1½ times kørsel/sejlads ankommer vi til Skúvoy. På landingsstedet bliver vi mødt af formanden i bygderådet, som
denne dag vil tage os med rundt på den lille ø. Vi vil møde fuglefjeld, se storkjover og lunder (søpapegøjer) der i deres
højtidsdragt – sort kjole og hvidt kravebryst – står klar til vore kameraer og vor nysgerrighed. Vandreturen tager ca. 2½ time i
langsomt tempo (solidt fodtøj er nødvendig). Tilbage i bygden venter et par af bygdens damer med en let frokost i et privat
hjem.
Det fortælles om Skúvoy, at her ligger vikingehøvdingen Sigmundur Breitisson begravet. Han kristnede Færøerne for 1018 år
siden. Her nær verdens ende høres de historiske vingesus tydeligt!
Denne udflugt lader sig alene gøre på grund af stor velvilje fra øens beboere – hvorfor de skal have en stor tak!
Aftensmaden på hotellet.
Mandag 16.juli 2018: Tórshavn – Vágar – Danmark.
Meget tidlig pakkes bagagen i bussen. På øen Vagar – hvor lufthavnen er beliggende – vil vi kigge lidt på Kálva-Lía, her levede
virkelighedens ”Barbara og Hr Poul” fra romanen af Jørgen-Franz Jacobsen – filmatiseret af Nils Malmroos i 1990erne. Checkin i lufthavnen og kl 07:00 letter Atlantic Airways – efter ca. 2 timers flyvning ankomst til Billund kl 09:50 dansk tid. Let
morgenmad med kaffe/te på flyet.
Næppe nogen tvivl om, at Færøerne er anderledes, endda meget anderledes end de sydlige dele af kongeriget, men
bestemt ikke mindre spændende at gæste. Tag med på denne oplevelsesrige rejse, træk vejret dybt, luk op for
sanserne og fyld sindet! Man vil forundres over, at et sådan sted stadig findes i verden.

Pris pr person i delt dobbeltværelse (Abonnenter)
Tillæg for enkeltværelse (7 nætter)

Kr
Kr

12.998.700.-

Inkluderet i prisen:
Flyvning Billund-Vagar t/r, færøsk udrejseafgift og danske skatter/afgifter (kendt pr 24/09/2017), 7 overnatninger i delt
dobbeltværelse med halvpension på Hotel Hafnia, rejseleder på hele rejsen, buskørsel på Færøerne som nævnt, udflugter samt
entreer*), heldagsudflugt til Skúvoy inkl. let frokost samt let anretning på flyer t/r.
*) De inkl. entreer og gaver: bl.a. Kongsbondegård og fårebonde.
Ikke inkluderet i prisen:
Frokoster (dog let frokost på Skúvoy), drikkevarer, rejseforsikring, afbestillingsforsikring ved sygdom, entreer ud over de
nævnte, bådtur til fuglefjeldet (kr. 295.-), evt. nye skatter, afgifter, brændstoftillæg efter den 24/09/2017. Bustransport i
Danmark!
Hotel Hafnia****: Hotel Hafnia er et ældre men pænt og meget velfungerende hotel. Gennem mange år har avisernes gæster
nydt godt af at bo på hotellet, der næsten har fået et legendarisk ry for sin behagelige atmosfære og gode mad. Beliggende midt
i Tórshavn med let adgang til hele ”hovedstaden”. Værelserne er små, men med privat dusch og toilet direkte telefon,
kogekande, gratis WI-FI, TV samt minibar. Halvpensionen er god! Stort morgenbuffet. Middagene er skiftevis ”ta`selv buffet”
eller en 2 retters menu efterfulgt af en kop kaffe. Der findes bar/cafe på hotellet.
Særlige forhold ved rejse til Færøerne:
Færøsk tid er dansk tid minus 1 time.
Vejret på Færøerne kan periodisk variere meget, medbring fornuftigt fod- og overtøj.
Udflugtsprogrammet kan ændres, hvis vejret kræver det. Programændring sker alene ud fra rejselederens
skøn.
Danske mønter og pengesedler er gangbare betalingsmidler på Færøerne.
VIGTIGT: Pas er ikke nødvendig for nordiske statsborgere dog skal legitimation med både billede og cpr.nr.
medbringes (pas eller kørekort).
Tilmeldtes navn skal være identisk med det medbragte billedlegitimation. Ændring mod gebyr.
Sygesikringsbevis samt evt. rejseforsikringspolice skal medbringes.
Moms – særordning for rejsebureauer er anvendt. Færøerne er IKKE medlem af EU.
Man bør være godt gående for at få det maximale ud af rejsen.
Rejsen gennemføres ved min. 25 betalende deltagere

