
1. dag  

Danmark-Færøerne  

I løbet af dagen er der afgang med 
Atlantic Airways til Vager på Færøerne 

(flyvetid 2 timer). 

Her tager I lufthavnsbussen til 

Thorshavn. Turen går via tunnelen til 

øen Streymoy og Thorshavn, en smuk 

køretur på omkring 1 time. 

Fra bussens endestation på havnen er 

der kun et kort gåtur til Hotel Streym, 

et pænt 3* hotel med værelser med 

bad og toilet og de fleste værelser har 

fjordudsigt. 

 

Derefter kan du gå en tur i det nye og 
gamle Thorshavn, oplev f.eks. gamle 

bydel "á Reyni", Tinganes og fortet 

Skansin 

Overnatning: Hotel Streym.  

2.dag 

Thorshavn 
Efter morgenmaden tager I bussen til 

Vestmanna kl. 08.00 med ankomst til 

Vestmanna kl. 8.55 og kl. 09.30 skal 

du på en sejltur langs kysten med 

fantastiske klippeformationer for at se 

på fuglenes liv. 

Måske får du også historien om 

hvorfor fårene på Færøerne har skæve 

ben !! 

Efter sejlturen kan I enten tage 

bussen retur til Thorshavn kl. 12.15 

eller spise en lækker fiskefrokost og 

tage bussen retur kl. 14.25  
Overnatning: Hotel Streym  

3. dag 

Thorshavn-Klaksvik 

Efter morgenmaden tager I bussen fra 

Thorshavn kl. 9.20 til Klaksvik med 

ankomst kl. 10.50 

Her skal I bo på hotel Klaksvik. 

 

Herefter er en tur i byen og havnen 

for at opleve Færøernes næststørste 

by. 

Overnatning: Hotel Klaksvik  

 

 

 

 

 

 

 

4. dag 

Klaksvik 

Besøg øen Konoy, der har fået sit 
navn efter det 820 m høje forbjerg 

Kunoyarnakkur på øens nordspids, 

som falder næsten lodret i 

Atlanterhavet og regnes det blandt 

verdens højeste, men Enniberg på 

naboøen Viðoy med 754 m lodret 

klippevæg er verdens højeste lodrette 

kap.  

Sammen udgør disse fjelde et 

enestående syn, som bedst kan 

betragtes fra fyret ved Kallur på 

Kalsoys nordspids) eller fra søsiden.  

Men også fra Viðareiði på Viðoy kan 
man se Kunoyarnakkur i sin fulde 

pragt. Nordøst for Kunoy bygd ligger 

der en naturskøn skov med forskellige 

træarter. 

Der er to bygder på Kunoy: Kunoy 

bygd på vestkysten, og Haraldssund 
på østkysten.  

Mellem de to er der en ca. 3 km lang 

tunnel, mens en dæmning forbinder 

Haraldsund med naboøen Borðoy hvor 

Klaksvík ligger. 

Der er daglig bus til Kony kl. 7.10 om 

morgenen og hjem kl. 14.50 og turen 

tager 20 minutter 

 

Få hotellet til at smøre en madpakke 

og tag vandrestøvlerne på !!  

Overnatning: Hotel Klaksvik  

5. dag 

Klaksvik 

Efter morgenmaden på hotellet tager I 

den lille færge til Syðradalur, der er er 

den sydligste bygd på østsiden af 

Kalsoy,  

Det nuværende Syðradalur blev 

grundlagt i 1812 af beboere fra 

bygden Blankaskáli på vestsiden af 

øen. De fraflyttede deres gamle bygd 

fordi den blev delvis ødelagt af et 

fjeld- og sneskred. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilfærgen "Sam" sejler flere gange om 

dagen fra Klaksvík til Syðradalur, 

hvorfra der er forbindelse til de øvrige 
bygder på øen gennem fire tunneller. 

 

Du kan f.eks. sejle ud kl. 10.15 og 

retur kl. 15.10 eller 16.40 - sejlturen 

tager 20 min.  

Overnatning: Hotel Klaksvik 

 

6. dag 

Klaksvig-Thorshavn 
Efter morgenmaden er det tid til at 

tage bussen retur til Thorshavn f.eks. 

kl. 8.55 med ankomst til Thorshavn kl. 

10.40 (søndag en time senere)  

Efter indkvarteringen på hotellet er 

det de fleste dage muligt at tage 

færgen F/F Ritan til Nolsøe, der ligger 
20 min sejlads fra Thorshavn  

Gp f.eks. en tur til Stongin. På vej 

tilbage til færgen er det muligt at 

besøge fuglekonservatoren Jens Kjeld 

Jensen. Der sejles normalt retur f.eks. 

kl. 16.45  
Overnatning: Hotel Streym 

7. dag 

Efter morgenmaden er der afgang til 

lufthavnen på Vagar for at flyve retur 

til Danmark. 

På denne tur foregår transporten på 

Færøerne med lokalbus – forbehold 

for ændringer af tider. 

 

 

  

 

 

FÆRØERNE – RUNDREJSE 7 DAGE – MED LOKALBUS 

 


