
Torsdag 

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 en kort gåtur til Hotel Streym, 

et pænt 3* hotel der har værelser 

med bad og toilet og de fleste 

værelser har fjordudsigt. 

Overnatning: Hotel Streym.  

Fredag 

Thorshavn  

Efter morgenmaden bliver i hentet kl. 

10.00 til en byrundtur.  

Denne tur er kombineret gå og biltur 
rundt i Tórshavn, hvor du får et godt 

overblik over byen og dets historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi starter med en bustur, hvor vi 

standser ved de enestående 

seværdigheder og fortsætter til de 

nyere dele af byen.  

Herefter en gåtur i Tórshavns gamle 

bydel "á Reyni", Tinganes og fortet 

Skansin. 

Overnatning: Hotel Streym.  

Lørdag 

Thorshavn 

Efter morgenmaden vil vi anbefale at 

du besøger det lille butikscenter og de 

øvrige butikker for der lukkes tidligt.  

Om eftermiddagen skal I besøge 
kunstmuseet hvor der I priser er 

inkluderet entre og en privat 

rundvisning, hvor I virkelig kommer 

tæt på Færøerne og livet før og nu.  

Hvis I ikke er kunstinteresseret (der 

er rabat svarende til entre og privat 
rundvisning) så kan I f.eks. tage 

færgen til Nólsoy kl. 12.30 og hjem kl. 

16.50.  Turen tager 20 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det koster 60 kr. t/r og på øen bor 

der godt 200 mennesker og her er en 

meget interessant og smuk natur. 

Om aftenen er der reserveret plads på 

en god restaurant, hvor I  får en 

lækker 3-retters menu. 

Overnatning: Hotel Streym.  

Søndag 
Thorshavn-Danmark 

Efter morgenmaden går turen til 

lufthavnen på Vager hvor der flyves 

retur til Danmark. 

En sådan weekend er en fin 

kombination af frisk luft, lidt 
kunsthistorie, lidt god mad og måske 

en Færøsk striktrøje eller hue.  

 

Husk at turen nemt kan forlænges 

efter dine ønsker.  

 

 

 

 

  
 

  

 

 

FØRØERNE - WEEKEND 

 


