
FÆRØYENE 
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 vårt eget Lofoten. Og i 2015 kåret de Færøyene 
atter en gang. Det er grunn god nok for en reise! 
Vi flyr til og fra via Bergen, raskt og effektivt og lander på Færøyene kl. 12:00! Tórshavn 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 – verdens eldste parlament! Fra vår base i nybygde 
Hotel Brandan skal vi se mye av det meste! Kirkjubøur med verdens eldste trehus, naboøyene 
Streymey og Eysurey, vi besøker idylliske Klaksvik og drar på gårdsbesøk. Skikkelig spennende blir vår 
tur til Vestmanna 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.  
I fjor var denne turen en ubetinget suksess. I år har vi valgt å legge inn en dag ekstra, og vi har valgt å 
reise i juni – totalt sett kanskje den beste tida å reise på – lite nedbør og ikke for mange turister! 
Velkommen til en eventyrlig reise!  
 
TURFAKTA:  
Avreise: 4. juni  Varighet: 6 dager 
Avreise fra: Orkanger, Melhus, Trondheim og Værnes 
 

Pris pr. person:  kr. 23.150,- 
 
Tillegg for enkeltrom: kr. 5.250,- 
 
Turprisen inkluderer: Busstransport til/fra Værnes, flyreise med Widerøe Trondheim-Bergen – 
Tórshavn t/r, busstransport  fra/til Vagar flyplass, 5 overnattinger på Hotel Brandan i Tórshavn, 5 
frokoster, 4 lunsjer, 1 ettermiddagskaffe, 4 middager og 1 færøyisk aften, busstransport på Færøyene 
ifølge program, sightseeing i Tórshavn og Kirkjubøur, utflukt til Saksun – Bordoy – Kunoy - Klaksvik, 
utflukt til Vestmanna med båttur til fuglefjellene (væravhengig), utflukt til Gjógv, lokalguide på alle 
utflukter, og reiseleder fra Orklareiser. 



 
 

REISERUTE:  
 
Søndag 4. juni:  Til Tórshavn 
Transport til Trondheim Lufthavn Værnes på morgenen. Flyavgang kl. 09:05 med Widerøe til Bergen 
kl. 10:10. Videre med Widerøe kl. 11:15 til Færøyene med ankomst Vagar Flyplass, Thorhavn kl. 
12:00. Vi kjører med buss og guide fra lufthavnen til den idylliske bygden Bø hvor vi har lunsj i et 
tradisjonelt pakkhus. Etter en spasertur, fortsetter vi til Gásadalur, hvor vi har en kort spasertur til 
Múlafossur. Vi skal nyte den fantastiske utsikten til Mykines og Tindholm før vi kjører til Tórshavn 
igjennom den undersjøiske tunnelen som knytter øya Vágar med fastlandet. Det er ettermiddag og vi 
sjekker inn på Hotel Brandan. Middag på hotellet tidlig på kvelden. 
 
Mandag 5. juni  Utflukt til Vestmanna  
Vi spiser frokost på hotellet. I dag skal vi på 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 ca. 2 timer (væravhengig). På 
havnerestauranten Fjørukráin får vi servert lunsj før vi returnerer til Tórshavn og vårt hotell. 
Ettermiddagen på egen hånd. Middag på hotellet. 
 

 
 
Tirsdag 6. juni  Tórshavn 
Frokost på hotellet. I dag får vi tid på egen hånd i Tórshavn. Nyt en fridag i Tórshavn med besøk i 
butikker, kaféer, museum, eller dra på en vandretur. Det er også mulig å dra på oppdagelsestur til 
øya Nolsø, som ligger rett utenfor Tórshavn, ferjeturen tar ca. 30 minutter og ferjen går regelmessig.  
Lunsj på egen hånd. Felles middag på hotellet. 
 
Onsdag 7. juni  Tórshavn & Kirkjubøur 
Etter frokost drar vi ut på en halvdags sightseeing i hovedstaden Tórshavn med buss og guide. Vi får 
et godt overblikk over byen med fokus på historie, arkitektur, 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 kulturattraksjonene på 
Færøyene. Omvisning i Kirkjubø. Tilbake i Torshavn er det lunsj på hotellet vårt. Etter en pause 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 videre går til Gjógv, 
der vi kan nyte en gåtur rundt i bygda og besøke den dramatiske kløften.  
I kveld skal vi på færøysk aften med færøyske tradisjonell meny, færøysk dans og underholdning.  
Returen til Tórshavn går via bygden Funning og via den nye undersjøiske tunnelen mellom Østerø og 
Tórshavn.  
 
Torsdag 8. juni  Utflukt til Nordøyene  
Vi nyter en god frokost før vi starter 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.  Vi fortsetter 
helt nordpå, der vi besøker Borðoy og Kunoy. Vi spiser lunsj i Klaksvík i nasjonalhelten Nólsoyar Páll´s 
gamle hus. Etter lunsj tar vi en spasertur rundt i byen med besøk i den flotte Christianskirken, og vi 
besøker også kjelleren med flott kunst av den lokale kunstneren Edward Fuglø. Vi får 
ettermiddagskaffe i museet Blásastova í bygden Norðagøta, og er tilbake i Tórshavn i god tid før 
middag på hotellet. 
 
Fredag 9. juni  Tórshavn – hjem 
Vi sjekker ut etter en sen frokost og tar plass i bussen til flyplassen. Vi har avgang med Widerøe kl. 
12:15 til Bergen kl. 15:05, og videre med Widerøe kl. 17:00 til Trondheim med ankomst Værnes kl. 
18:00. Buss fra Værnes til de respektive avgangsstedene. 
 
 

Påmelding til Orklareiser på tlf. 72 49 57 50, e-post; 
post@orklareiser.no eller online på 

www.orklareiser.no (turer i Norge & Norden) 
 

 
 
 
 
 


