
FÆRØERNE – RUNDREJSE MED GUIDE 

 
1. dag 
Danmark - Færøerne  
Efter mindre 2 timers behagelig 
flyvning, ankommer I til grønne 
Færøerne hvor guiden venter på 
gruppen i lufthavnen. 
 
Med bus bliver I kørt til hoved-
staden Tórshavn - undervejs 
fortæller jeres guide om de næ-
ste 6 dages ophold. 

 
Efter check-in på hotellet er der 
planlagt en sightseeingtur i 
Tórshavn, hvor I bl.a. vil besøge 
nok Europas bedst bevarede 
"gamle bydel" á Reyni, fortet 
Skansin og verdens ældste par-
lament Tinganes og derefter går 
turen til Færøernes gamle kul-
turelle højborg Kirkjubøur og 
besøg i Roykstovan fra år 1050, 
Skt. Magnus Katedralen fra 
1300-tallet og Færøernes æld-
ste kirke fra år 1200. 
Aftensmaden spises på en re-
staurant i Tórshavn. 
Forplejning: Aftensmad 
Overnatning: Hotel Djurhus 
 
2. dag 
Vestmannabjergene 
Efter morgenmaden kører vi 
med bus til bygden Vestmanna, 
hvor båden vil tage dig på en 
helt fantastisk tur under de 
tårnhøje Vestmannabjerge, 

hvor stilheden i grotterne vil 
blive overdøvet af de tusindvis 
af fugle der bor i disse klipper.  
 
Turen tager ca. 2 timer og der-

efter vil der blive serveret en 
frokostbuffet i restauranten 
samme sted. 

 
Om aftenen er der inkluderet en 
dejlig middag på restaurant Ka-

trine Christiansen. 
Overnatning: Hotel Djurhus 
 
 
 

 
 

   
 

3. dag 
Sightseeing Streymoy og  
Eysturoy 
Efter morgenmaden holder bus-
sen klar, og på vej til Gjógv vil 
vores gode guide fortælle om ste-
der og bygder, samtidig med at 
der vil blive gjort stop ved særlig 

gode steder for fotografering.  
 
Bussen vil også stoppe ved hval-
fangerstationen við Air og I vil 
besøge bygden Saksun og mu-
seet Dúvugarður.  
 
Efter at have passeret Atlanter-
havsbroen mellem Streymoy og 
Eysturoy går turen til Eiði og vi-
dere mod Gjógv, hvor bussen 
først vil passere stenformatio-
nerne "kæmpen og kællingen" og 
straks derefter Færøernes højeste 
fjeld Slættaratindur med sine 882 
m.  
 
Efter at bagagen er kommet på 
plads på Gjáargarður vil der være 
aftensmad. Madpakken spises un-
dervejs (inkl.) 
Overnatning og Middag: Hotel 
Gjáargarður 
 
4. dag 
Sightseeing Nordøern 
Dagens tur går tværs over 
Esturoy til Borðoy og undervejs 
stoppes der ved bygdemuseet i 
Nes.  
 
Der er en undersøisk tunnel mel-
lem øerne og du skal lægge 
mærke til belysningen længst 
nede, kunstværket har den be-
rømte kunstner Tróndur Paturs-
son stået for. 
 
Efter en kort sightseeing tur i fi-
skerrigets hovedstad Klaksvík be-
søger vi øen Kunoy. 
Overnatning og Middag: Hotel 
Gjáargarður 
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5. dag 
Sightseeing Vágar 
Efter morgenmaden holder bus-
sen klar til at køre jer fra Ey-
sturoy via Streymoy til øen 
Vágar, hvor I bliver indlogeret på 
Hotel Vágar.  
 
Efter check-in er det tid at udfor-
ske Vágar; Barbara's hus Kálva-
líð, krigsmuseet, den smukke 
kirke i Sandavágur og bygderne 
Bøur og Gásadalur. Madpakke 
spises undervejs (inkl). 
 
Turen sluttes med en sejltur med 
et højst ejendommelige fartøj, 
nemlig ”Lakeside” ud til vandfal-
det Bøssdalafossur. 

 
Aftensmaden spises på den hyg-
gelige Café Fjørðoy. 
Overnatning: hotel Vagar 
 
6. dag 
Mød de lokale og hjemrejse 
Efter morgenmaden har er det tid 
til at møde de "lokale" - Vi har sat 
en bonde fra Bøur i stævne og 
han fortæller om livet på øerne 
og i bygden, hvor han bor.  

 
Vi spiser frokost i Café Fjørðoy i 
Sørvágur(inkl.). 
 
Derefter går det tilbage til Køben-
havn eller Billund efter en fanta-

stisk tur på Færøerne. 
   



  
 

 


