FÆRØYENE
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Spennende, vilt, vakkert og grønt
– OG EN GANG EN DEL AV NORGE!
18 øyer, 60 mil vest av Bergen og midt mellom Skottland og Island,
sentralt i de norske vikingenes øyrekke i Atlanterhavet. En verden av
urørt natur. ”En fryd for den reisende” skrev National Geographic da de i
2007 kåret øyriket til verdens beste øysamfunn i konkurranse med 111
øyer verden rundt, og danket ut både sydhavsøyer og vår egen Lofoten.
Og i 2015 kåret de Færøyene atter en gang. Det er grunn god nok for
en reise!
Vi velger å reise som vikingene; vi kommer sjøvegen. 1 ½ døgns seilas
fra Hirtshals dukker de grønne øyene opp av havet, og eventyret kan
begynne! Thorshavn er kanskje Europas minste hovedstad, men du
verden så sjarmerende! Fra det moderne til det gamle Tinganes, der
landets ledere har tilhold i dag som i år 825. Fra vår base i nybygde
Hotel Brandan skal vi på se mye av det meste!
Kirkjubøur med verdens eldste trehus, naboøyene Streymey og Eysurey,
vi beøker idylliske Klaksvik og drar på gårdsbesøk. Skikkelig spennende
blir vår tur til Vestmann Eysturoy der vi tar båt ut det trange sundet
for å oppleve de nesten 700 meter høye klippeveggene der tusenvis
av fugler hekker hver sommer. Vi skal besøke Gjogv, eller kløften, en
landsby nord på Eysturoy, der havet har skåret inn en naturlig havn. Og
selvsagt skal vi på færøyisk aften, med mat, dans og underholdning.
Hjem igjen flyr vi med SAS via København.
Velkommen til en eventyrlig reise!

TURFAKTA
Avreise: 22. august • Varighet: 6 dager
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes
Turprisen inkluderer: Busstransport til/fra Værnes, flyreise med SAS
Trondheim – København – Aalborg, busstransport Aalborg – Hirtshals,
2 overnattinger i utvendig lugar på M/S Norrøna Hirtshals – Thorshavn,
3 overnattinger på Hotel Brandan i Thorshavn, 5 frokoster, 4 lunsjer,
1 ettermiddagskaffe, 4 middager og 1 færøyisk aften, busstransport
på Færøyene ihh. til program, sightseeing i Thorshavn og Kirkjubøur,
utflukt til Saksun, Bordoy, Kunoy og Klaksvik, utflukt til Vestmanna
med båttur til fuglefjellene (væravhengig), utflukt til Gjógv, lokalguide
på alle utflukter, busstransport til flyplassen, flyreise med SAS
Thorshavn – København – Trondheim og reiseleder fra Orklareiser.
Pris pr. person: kr. 21.990,Tillegg for enkeltrom/lugar: kr. 2.550,Valuta: Danske kroner
Denne reisen krever gyldig pass.
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FÆRØYENE – SIDE 2
REISERUTE
Dag 1:
Busstransport til Trondheim lufthavn Værnes. Vi flyr med SAS kl 06:00
til København og videre til Aalborg kl 09:05. Vel framme kl.09:55 venter
en buss og tar oss den timelange turen til Hirtshals.
Vi får noe fritid i Hirtshals; MS Norrøna har avreise kl.16:00.
Middag i Norrøna Buffet.

MS Norrøna
Hotel Brandan

Dag 3:
I dag er vi oppe tidlig og følger med der skipet ankommer Thorshavn kl 07:00.
Etter ilandstigning er det busstransport til Hotel Brandan, et nytt og flott firestjerners hotell. Vi setter bagasjen til oppbevaring og spiser frokost.

Skansin
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Thorshavn
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Dag 2:
Vår cruiseferje pløyer Atlanterhavet, mens vi hygger oss med frokost,
lunsj og middag.

Så følger bysightseeing med lokalguide. Vi besøker den gamle bydelen Reyni,
verdens eldste parlament Tinganes og fortet Skansin. Deretter går turen til
Færøyenes historisk kulturelle høyborg Kirkjubøur – der besøker vi Europas
eldste trehus Roykstovan med sine 900 år, Færøyenes eldste kirke fra år 1111
og ruinene av St. Magnus-katedralen, en av de største kultur attraksjonene på
Færøyene. Omvisning i Kirkjubø.
Vi spiser lunsj på hotellet og sjekker inn. Ettermiddagen til egen disposisjon.
Middag på hotellet.

Kirkjubøur

Saksun
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I dag går turen nordpå langs øya Streymoy, til Eysturoy og helt opp til
Nordøerne. Første stopp på turen er Saksun, en idyllisk bygd med gamle
gressdekte hus, omgitt av bratte fjell og en lagunelignende sjø, med en
sandstrand som fører ut til Atlanterhavet.
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Dag 4:
Frokost på hotellet.

Saksun
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FÆRØYENE – SIDE 3
Turen går videre helt nordpå, der vi besøker Borðoy og Kunoy.
Lunsj i Klaksvík på det hyggelige Café Fríða.
Spasertur rundt i byen med besøk i den flotte Christianskirken, vi besøker
også kjelleren med flott kunst av den lokale kunstner Edward Fuglø.

Kunoy
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Det blir kaffe og kake i hjemlig hygge på en gård i Søldarfjørður.
Retur til Tórshavn på sen ettermiddag. 19:00. Middag på hotellet.

Klaksvík
Vestmannabjørgini

Dag 5:
Frokost på hotellet.
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Utflukt til Vestmanna fuglefjell som nok er Færøyenes mest besøkte turistattraksjon. Etter ankomst til Vestmanna tar vi båt ut på fjorden gjennom
sundet til fuglefjellene på vestsiden av Streymoy. Der kommer vi til den
loddrette, nesten 700 meter høye klippeveggen, der tusenvis av fugler hekker
hver sommer. Båtturen tar 2 timer (værforbehold). Lunsj på lokal restaurant
og retur til Thorshavn.
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Deretter går turen videre nordpå til Eiði og videre til Gjógv. På veien har vi
utsikt til klippeformasjonene “Risin og Kellingen” og vi passerer Færøyenes
høyeste fjell Slættaratindur (880m). Turen går videre til Gjógv, der vi kan nyte
en gåtur rundt i bygden og besøke den dramatiske kløften.
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Færøysk aften med færøyske smaksprøver, færøysk dans og underholdning.
Middag varer i 2 timer. Returen til Tórshavn går via bygden Funning.

Dag 6:
Frokost på hotellet. Busstransport til flyplassen. Vi flyr med SAS kl.13:05 til
København og videre kl.18:05 til Trondheim og Værnes der busstransport
venter.

Risin og Kellingen

Telefon 72 49 57 50
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Gjógv

