
 

 

     

 
Tur til Færøerne 2018 

 
 

Hermed sendes forslag til rejse med følgende flytider og en gruppestørrelse på min. 15 personer: 
 

RC 431  30JUL    BGOFAE   1150 1210 
              RC 430  02AUG  FAEBGO   1615 1830   
 

 
Dag 1: 30. juli mandag : Gásadalur og Tórshavn 
Bus og guide henter gruppen i lufthavnen og der køres til bygden Gásadalur på Vágar, hvor man kan nyde den 
imponerende udsigt til Tindholm og fugleøen Mykines. Gå ikke glip af det flotte vandfald som løber ud i havet. Her 
spises lunsj (inkl.) i Gásadalsgarður. Efter en gåtur i bygden køres i retning af Tórshavn, vi kører langs fjeldvejen med 
flot panorama udsigt og checker ind på Hotel Føroyar med flot udsigt over Tórshavn.  Efter et hurtigt check ind 
fortsætter bussen ned i byen, hvor vi tager en gåtur igennem den gamle bydel, for at få et indtryk af hovedstaden før 
middagen på hotellet. 
  

• Kl. 1900 serveres ½ pension 2 retter m/kaffe 
 

 
 

Dag 2: 31. juli tirsdag : Landbrugscentret & besøg på gård  0900-1600 
Kl. 0900-1800 hentes gruppen og der køres til The Agricultural Centre / landbrug og forsknings center  i Kollafjørður, 
hvor Hr. Rólvur Djurhuus vil tage i mod og fortælle om færøsk landbrug. Varighed ca. 1½-2 timer.  Derefter fortsætter 
vi længere nordpå forbi den gamle hvalstation ”við Áir” og fortsættes op igennem dalen til bygden Saksun, hvor vi 
besøger museet Dúvugarðar. Et gammelt bondehus, som nu er museum. Lunsj (inkl.) – med smagsprøve af færøske 
specialiteter - spises i Hvalvik hos bondeparret Guðrun og John. De har det ældste sauefjøset på øerne. Her kan man i 
billeder se et færøsk ”fåre-år”. I Hvalvik kan vi også besøge kirken fra 1829, den ældste af de færøske trækirker, før 
turen går tilbage til Tórshavn. Resten af dagen på egen hånd til shopping og udforske byen på egen hånd. 
 

• Kl. 1900 serveres ½ pension 2 retter m/kaffe 
 
 
Dag 3: 1. august onsdag  Sightseeing - Østerø, (Eiði & Gjógv og Skålefjorden) færøske højdepunkter 0900-1630  
Gruppen hentes kl. 0900. Der køres nord over øen Streymoy og over broen over Atlanten. Køreturen fortsætter på øen 
Østerø via ”panorama” ruten mod Gjógv. Se stenformationerne ”Risin og Kellingin” og Færøernes højeste fjeld 
Slættaratindur, 882 m.  Nyd en gåtur ned til naturhavnen og igennem i bygden, før turen fortsætter fra Gjógv via bygden 
Funningur, og ud langs Skálafjørður til bygden Søldafjørður, hvor vi får lunsj (inkl.) i et privat hjem ”Uppi á Gørðum” 
hos Lena og Jákup. Gå en tur i deres meget spændende have før vi siger farvel og fortsætter længere ud langs fjorden, 
helt ud til vindøllerne på sydspidsen, med en fin udsigt helt til Tórshavn. Endnu et saue-fjøs besøges. Her fortæller 
fårebonden Óli Kristian om sit fårehold og hvordan han bruger ulden. Fortsæt til bygden Toftir med besøg i 
uldvarebutikken Navia, hør historien om færøsk strik, her kan man også købe lokale strikvarer, garn og andre souvenirs.  
Tilbage på hotellet er der tid til et lille hvil, før der køres til middag i Kirkjubøur. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Midag i Kirkjubø, Færøernes kulturelle center 
Middag arrangeres i unikke omgivelser i Færøerne kulturelle center Kirkjubø. Den lokale bonde, 17. generation viser 
rundt på stedet, vi ser ”Roykstovan”, kirken og vi ser også katedralen. Middag serveres i disse unikke omgivelse rmed 
smagsprøver af færøske traditionelle retter. Bonden vil også fortælle om landbruget på gården. Kaffe/te og øl/vand/vin 
er inkluderet.  
 
 
Dag 4: 2. august torsdag  Vestmanna fuglefjelde 0900-1430 
Gruppen hentes på hotellet. Der køres til Vestmanna, hvor der tages på en fantastisk bådtur til Vestmanna fuglefjelde, 
hvor der sejles tæt langs kysten og de tårnhøje klipper, ind i grotter – husk kamera – bådturens varighed ca. 2 timer. 
Efter bådturen indtages lunsj i Vestmanna før der køres direkte til lufthavnen.  -  www.puffin.fo  
Resten af dagen til fri disposition. Besøg Historisk Museum eller Kunstmuseet.  
 

 
Dag 5: 3. august fredag  Hjemrejse 
Efter morgenmad på hotellet køres direkte til lufthavnen. Fly til København og derfra videre til Bergen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bemærk venligst: 
Der tages forbehold for ændringer i programmet (vejret kan spille ind) og prisændringer (forhøjet flyafgifter m.m.), som 
GreenGate Incoming ikke har indflydelse på, men i tilfælde af vejret så har vi alternativer klar. 
 


