
FÆRØERNE – UDFORSK FÆRØERNE (Fly+bil) 
 
1. dag  
Danmark-Færøerne  
Efter mindre end 2 timers flyve-
tur med det nationale flyselskab 
Atlantic Airways ankommer I til 
Færøerne - bilen udleveres fra 
kontoret i lufthavnen og husk 
det er en god idé at bede om et 
kort over Færøerne.  
 
De to første nætter skal du bo 
på hotel Vagar, som ligger ved 
lufthavnen. 
 
Vi foreslår, at I bruger tiden til 
at udforske området omkring 
hotellet; bygden Sørvági, Bøur 
og Gásadalur - fra de to sidst 
nævnte er der en fantastisk ud-
sigt over Tindholmur og Myki-

nes.  
Overnatning: Hotel Vagar 
 
2. dag  
Sørvágsvatn 
Formiddagen kan I bruge til at 
udforske området og kl. 14 er 
der booke et kryds (inkl) med 
på det forunderlige fartøj Lake-
side på søen Sørvágsvatn - af-
gang kl. 14:00 og turen tager 
ca. 3 timer.  
Overnatning: Hotel Vagar 
 
3. dag  

Vagar- Eysturoy 
Hvis vejret er til det kan I 
tage på besøg på Minknes.  
 
Man tager båden fra kajen i 

Sørvági kl. 10.20 og er retur 
omkring kl. 18.(Båden til 
Mykines opererer 1/5-31/8 
og skal bestilles i forvejen) 
og ellers går turen fra Vágar via 
Streymoy til Eysturoy, hvor 
Guesthouse Gjáargarður skal 
være jeres "hjem" de næste 2 
nætter.  
 
På turen til Gjógv passerer man 
Færøernes første undersøiske 
tunnel, hvor man når man er 
dybest er 105 meter under ha-
vets overflade.  
 
Man kan tage en afstikker til 
Vestmanna og tage en tur un-

der de tårnhøje fugleklipper 
nord for Vestmanna - turen ta-
ger ca. 2 timer.  
 
Fra Vestmanna går turen forbi  
Kvívík, hvor man kan besøge  

   
vikingebosættelserne og herfra 
videre over "Atlanterhavsbroen" 
til Eysturoy – og videre til Eiði, 
hvor man ovenfor kan nyde den 
spektakulære udsigt over stenfor-
mationerne "kæmpen og kællin-
gen" ud for nordspidsen af Eys-
turoy.  
Overnatning: Guesthouse 
Gjáargarður 
 
4. dag  
Eysturoy  
Brug f.eks. dagen på en tur til 
den idylliske bygd Tjørnavík, hvor 
man kan få afkølet tæerne på en 
vandretur på den dejlige 
sandstrand.  
 
I Tjørnavík ses spor fra vikinge-
tiden. På vej retur til Gjógv er 
Saksun er et besøg værd - besøg 
kirken og museet Dúvugarður.  
 
Mellem Eiði og Gjógv passerer 

man under Færøernes højeste 
fjeld Slættaratindur med sine 882 
meter.  
Overnatning: Guesthouse 
Gjáargarður  
 
5. dag  
Nordøerne  
Da I dag igen skal skifte hotel 
foreslår vi, at I på turen til Klaks-
vík kører forbi bygden Oyndar-
fjørður og ser de egendommelige 
"Rolling Stones" (Rinkusteinar), 
hvor sagnet siger at en gammel 
troldkvinde forbandede to sørø-
verskibe, så de blev til sten og for 
evig tid skal stå ved strandkanten 
og rokke hvileløst frem og tilba-
ge.  
 
Besøg også kirken med den for-
nemme altertavle af den danske 
maler Eckersberg.  
 
Efter Oyndarfjørður går turen 
gennem Færøernes anden og 
nyeste undersøiske tunnel til 
Klaksvík - Bemærk udsmykningen 
i bunden af tunnellen; glaskunst 
af kunstneren Trondur Patursson.  
Overnatning: Hotel Klaksvig 
 
6. dag  
Nordøerne  
Dagens udflugt står i Nordøernes 
tegn; først nordpå til Færøernes 
nordligste bygd Viðareiði, hvor 
den trænede har mulighed for at 
bestige Europa's næsthøjeste 
forbjerg "Enniberg" og nyde den  

  
enestående udsigt over Fugloy, 
Svínoy, Borðoy og Kunoy.  
 
Efter Viðareiði køres via dæmnin-
gen til Kunoy, hvor vi foreslår en 
vandretur i den idylliske plantage. 
På vejen videre til Thórshavn kan 
I stoppe op ved vikingebosættel-
serne i Leirvík.  
 
I Tórshavn skal du de næste to 
nætter overnatte på det nydelige 
Guesthouse.  
Overnatning: Guesthouse 62N  
 
5. dag  
Thorshavnsområdet  
Vi foreslår en heldagstur til øen 
Nólsoy - båden afgår fra havnen 
lige ved siden af hotellet og tager 

blot 15-20 minutter. På Nólsoy vil 
du opleve en rejse flere årtier til-
bage i tiden.  
 
Benyt muligheden for at opleve 
øen sammen med en lokal guide 
og tag til den sydlige del af øen, 
hvor du finder fyrtårnet der er 
bygget af smukt tilhuggede sten - 
og forresten afbildet på en af 20 
krone mønterne, og det har en af 
verdens største linser, 282 cm 
bred og fire tons tung.  
 
På øen finder du verdens største 
koloni af stormsvaler - hvorfor I 
bør besøge ornitologen Jens Kjeld 
Jensen og se alle hans udstop-
pede fugle og dyr.  
 
En anden attraktion er båden Di-
ana Victoria, som ligger i kælde-
ren under informationskontoret - 
det var med denne båd Ove Joen-
sen ene mand roede de 900 sømil 
fra Nólsoy til Langelinie i Køben-
havn.  
Overnatning: Guesthouse 62N 
 
6. dag  
Færøerne-Danmark 
I løbet af dagen går det retur til 
lufthavnen på Vagar og mens Fæ-
røerne forsvinder i horisonten kan 
man tænke på de mange fantasti-
ske oplevelser og den venlige be-
folkning der har gjort denne tur 
til Færøerne til noget helt speci-
elt.  

 



 
  

 


