
1. dag 

Danmark-Færøerne  

Der er afgang fra København, Billund 
eller Ålborg (sommer) til Færøerne 

med det nationale flyselskab. 

 

I lander på Vagar, hvor bilen samt et 

kort over Færøerne udleveres, og 

derefter går det til hoteller, der ligger 

lige ved lufthavnen og derefter forslår 

vi at I udforsker Vagar, med en tur til 

Sørvági, Bøur og Gásadalur – hvorfra 
der er en fantastisk udsigt til 

Tindholmur og Mýkines. 

Overnatning: Hotel Vagar 

 

2. dag 

Vagar-Gjógv  

Dagens tur går fra Vagar hvor den 

idylliske bygd Gjógv på den nord-

østlige side af øen venter.  

Turen vil bringe dig ned i Færøernes 

første undersøiske tunnel. Når man er 

dybest nede er man 105 meter under 

havets overflade.  

Derefter foreslår vi at man besøger 

Vestmanna og tager en sejltur langs 

kysten. 

Herefter går turen til Kvívík, hvor man 

kan stoppe ved vikingebosættelserne i 

bygden. 

Turen fortsættes over Streymoy via 

“Atlanterhavs-broen” til Eiði og  videre 

til Gjógv – på denne del af turen er 

der flere steder med helt fantastisk 

udsigt og specielt over de unikke 

klippeformationer “kæmpen og 

kællingen” ud for nordspidsen af 
Eystour. 

De næste to nætter nydes i det unikke 

Guesthouse Gjáargarður. 

Overnatning:  

Guesthouse Gjáargarður. 

3. dag 

Gjógv området  

Her foreslår vi en mindre tur til 

Tjørnavík, hvor vi anbefaler at få 

afkølet tæerne ved en vandretur på 

den dejlige sandstrand, og der ses 

spor fra vikingetiden.  På vej tilbage til 
Gjógv er det et “must” at opleve 

bygden Saksun; kirken og gården 

Dúvugarður (museum). 

Når der køres fra Eiði til Gjógv 

passerer man under Færøernes 

højeste fjeld Slættaratindur (882 m). 

Overnatning:  
Guesthouse Gjáargarður. 

7. dag 

Gjógv-Klaskvik 

Denne dag fortsætter turen fra Gjógv 

til Klaksvík. 

På vejen ses Oyndarfjørður, hvor man 

man møder de ejendommelige 

“Rolling Stones” på venstre side ved 
indkørsel til bygden.  

Efter Oyndarfjørður går turen gennem 

Færøernes anden og nyeste 

undersøiske tunnel til Klaksvík. I 

bunden af tunnellen har kunstneren 

Tronður Patursson udsmykket 
tunnellen med glaskunst. 

Overnatning: Hotel Klaksvík. 

 

5. dag 

Klaksvig 

Dagens udflugt står i Nordøernes tegn 

– først nordpå til Færøernes nordligste 

bygd Viðareiði. 

Efter Viðareiði køres via dæmningen 

til Kunoy, hvor vi foreslår en 

vandretur i den fantastiske plantage. 

Overnatning: Hotel Klaksvík. 

 

 

6. dag 

Klaksvig-Thorshavn  
Efter morgenmaden går turen via 

Klaksvík til   

Besøg uldvarehuset Tøting i 

Syðrugøta, hvor du har mulighed for 

at købe uldvarer eller souvenir. 

Overnatning: Hotel Streym 
 

7. dag 

Thorshavn  

Vi foreslår en heldagstur til øen 

Nolsoy; med den offentlige båd fra 

centrum i Tórshavn tager turen blot 

20 minutter – men oplevelsen af øen 

vil bringe dig mange årtier tilbage i 

tiden. 

Benyt muligheden for at opleve øen 

med en af de lokale guider. 

Besøg  f.eks. den sydlige del af øen, 

hvor man kan se den flotte 
konstruktion af et fyrtårn med en af 

verdens største linser med en højde af 

næsten 3 meter og en vægt på 4 tons. 

På øen er det muligt at opleve 

verdens største koloni af stormsvaler 

og besøge ornitologen Jens Kjeld 
Jensen og se alle hans udstoppede 

fugle og dyr. 

Overnatning: Hotel Streym 

8. dag 

Thorshavn-Suðuroy 

Efter morgenmaden er der i 

formiddagens løb afgang med den ny 
færge m/s Smyril. der har plads til 

200 biler og 800 Selve rejsen til 

Suðuroy er en oplevelse i sig selv, 

hvis det er lyst nok til at du kan se de 

smukke øer, som Smyril sejler forbi.  

 

På turen kan I se: Streymoy, Nólsoy, 

Sandoy, Skúvoy, Stóra Dímun, Lítla 

Dímun og Suðuroy.  
Overnatning: Hotel på Suðuroy 

9. .dag 

Suðuroy 

Efter morgenmaden skal I opleve den 
fantastiske ø. Landskabet på Suðuroy 

er domineret af dybe fjorde.  

Foruden øens unikke landskab, byder 

den på en bred vifte interessante 

tilbud, fra historiske Sandvik i nord til 

Sumbas naturskønhed i syd. De to 
byer, Tvøroyri og Vágur, ligger ved 

smuke fjorde omkranset af fjelde på 

begge sider. 

 

Alle øens bygder og byer er forbundet 

med gode veje, der fører en gennem 

fascinerende naturscenerier,  

De nordligste bygder Hvalba og 

Sandvik, er forbundet med en af 

Færøernes ældste tunneller. Fra disse 

to bygder er der en storslået udsigt til 

Færøernes eneste ubeboede ø, Lítla 

Dímun. 

 

Hvalba er det eneste sted på 

Færøerne, hvor der er kulminedrift.  

Ved Suðuroys sydspids ligger bygden 

Sumba, der har fostret en af 

Færøernes mest elskede digtere, Poul 

F. Joensen.  

På vej til og fra Sumba, ad den gamle 

vej, passeres Beinisvørð, Færøernes 

næsthøjeste fuglefjeld (469m), der er 

kendt for sin skønhed. 

Gå ind på det lokale turistkontors 

hjemmesider - der er så meget at 
opleve på øen. 

Et af de steder I skal besøge er 

Beinisvørð, der er Færøernes 

næsthøjeste forbjerg og er her kan I 

komme helt tæt på Beinisvørð ved at 

køre med bil ad den gamle bygdevej 
mellem Lopra og Sumba op til stedet 

som hedder Hesturin  

Overnatning: Hotel på Suðuroy  

 

9-10.dag  

Suðuroy  

Efter morgenmaden kunne I f.eks. 

besøge nogle af de mange museer og 

gallerier der findes på øen 

Besøg f.eks. Ruth Smith Kunstmuseet 

(også kaldet Ruth Smith 

Samlingen) der ikke har faste 

åbningstider. Kontakt venligt en af 

bestyrelsesmedlemmerne. Ruth Smith 

Kunstmuseet er på Vágsvegur 101 i 

Gamle Skole. 
Overnatning: Hotel på Suðuroy 

11.dag 

Suðuroy-Danmarl 

De fleste dage går færgen om 

morgenen kl. 7.00 og er så i 

Thorshavn kl. 8.55 og I kan nemt nå 
til lufthavnen på Vagar for at flyve 

hjem til Danmark 

FÆRØERNE - KØR SELV – STOR RUNDREJSE 

 


