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FÆRØYENE
Avreise 8.juni - 9 dager kr. 16 990,Bestill senest 7.februar!

Færøyene
Magiske Færøyene lokker til
seg besøkende fra hele
verden. Øygruppen består av
18 øyer hvorav 17 er bebodde
og landskapet karakteriseres
av bratte stup, grønne kuperte
områder, dype fjorder og
mektige fuglefjell. Eller for å
beskrive det på en annen måte
- Færøyene ligner ikke på noe
annet du tidligere har sett,
men oppleves allikevel som
hjemmekoselig. Færøyingene
snakker en slags form for
skandinavisk - kan høres ut
som en blanding av islandsk
og dansk. Innbyggerne her er
vant med å leve nærme
naturen og har anpasset sin
levestandard etter øyenes
forutsetninger.
Hovedstaden her som heter
Tórshavn er faktisk en av
verdens minste hovedsteder.
Her finner vi et levende og
godt bevart sentrum som er rik
på smale gater og små hus
med grasstak. Ganske nær
finner vi også den lille
halvøyen Tinganes hvor de
første vikingene bosatte seg i
sin tid - og den dag i dag
finnes fortsatt Lagtinget her.
Absolutt en tur du ikke burde
gå glipp av om du liker natur
og annerledes opplevelser!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Larvik - Hirtshals
Vi møtes på morgenen til avtalt tid, går ombord i bussen og
vender snuten mot Larvik hvor Color Line har avgang
klokken 17.30. Noen få timer senere ankommer vi Hirtshals og
kjører den korte veien til vårt koselige Montra Skaga Hotel
her i Hirtshals for overnatting.

Dag 2: Hirtshals - Båtreise
Etter en rolig start på dagen sjekker vi ut fra vårt hotell og
ruller hjulene ned til kaien hvor vi sjekker ombord på Smyril
Line som skal ta oss over til Torshavn og Færøyene. Felles
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Smyril - Line
MS Norröna tar deg med over
Nord-Atlanteren til
Færøyene.Fra dekket på MS
Norröna kan du nyte utsikten
over horisonten, havet og
himmelen. Reisen gir deg
muligheten til å observere
fuglelivet fra dekket, og kanskje
får du øye på en hval eller to.
Innendørs har Norröna mye å
tilby gjestene sine, både når det
kommer til mattilbud og
aktiviteter som utendørs
fotballbane, se på film i skipets
kino, treningsrom, tax-free, kafe
og barer for å nevne noe.
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middag og sosial hygge ombord før vi finner våre lugarer for
natten.

Dag 3: Torshavn
Vi nyter formiddagen ombord før vi utpå ettermiddagen
ankommer hovedstaden her på Færøyene; Torshavn. Vi kjører
frem til vårt flotte, nye, grønne og Eco vennlige 4 stjerners
hotell her midt i hjertet av Torshavn. ( Hotellet er kun 3 uker
gammelt når vi innkvarteres her nå i juni ) Vi sjekker inn for 4
netter - frokost og middag hver dag.

Dag 4: Torshavn
Etter en god natt søvn her på magiske Færøyene skal vi i dag
gjøre oss bedre kjent med Torshavn og Kirkjubøur. Vi starter
med en felles rusletur gjennom Torshavn og dens smale gater
og grender. Vi får høre om byens historie og vår lokalguide
forteller om de særegne husene med grass tak.
Vi fortsetter deretter med bussen ca en mil sørover til
Kirkjubøur som i middelalderen var bispesete og idag
fungerer stedet som Færøyene sitt kulturelle sentrum. Her ser
vi blant annet ruinene av Magnus katedralen som ble tatt av
ett snøras på 1700-tallet, samt Olavskirken som er den eldste
kirken på alle disse 18 øyene.
Resten av ettermiddag til egen disposisjon her i Torshavn før
vi møtes til felles middag på hotellet om kvelden.
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Eystruroy ( Utflukt )
Vi forlater øya Streymoy og
kjører over broen til øya
Eystruroy hvor det finnes ett
dramatisk, men vakkert
landskap. Her på øya finner vi
også øygruppens høyeste fjell,
Slättaratindur med sine 882
m.o.h.. Denne øya har flere
fargeglade byer og i løpet av
dagen besøker vi flere av dem.
En av dem er Gjogv som er
den nordligste byen på øya,
men vi besøker også byen
Toftir og den kjente butikken
Navia som produserer strikket
håndtverk.

Vestmanna øyenes
fugl fjell ( Utflukt )
En av de mest populære
utfluktene som finnes her på
Færøyene er en ca 2 timers
båttur som går til Vestmanna
øyenes fugl klipper. Båten
passerer nesten inntil loddrette
klipper der titusenvis av hav
fugler har bygget sitt bo. Etter
båtturen gjør vi en
panoramatur på øya Vagar og
ett besøk i de små byene Bøur
og Gasadalur. Sistnevnte var
tidligere en av Europas mest
isolerte byer med ca 20
innbyggere, men nå i nyere tid
så kan byen nåes vi en nybygd
tunnel.

Dag 5 og 6: Torshavn med utflukter
Opp og hopp og klare for en nye dager i øyriket. I dag har du
muligheten til å bedrive dagen med egne aktiviteter her i
Torshavn eller å bli med Kjetils Bussreiser på en eller flere
utflukter. Felles middag om kveldene.

Dag 7: Torshavn - Smyril Line
Vi har noen timer til rådighet for å nyte litt mer av Torshavn,
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shoppe litt, kafebesøk etc eller bare suge inn mer av
atmosfæren og omgivelsene før vi tar plass i bussen og kjører
ned til kaia. Vi stiger ombord i Smyril Line og vender snuten
tilbake mot Danmark. Middag og frokost ombord.

Dag 8: Til havs

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Larvik - Hirtshals t/r

med Color Line
• En hotellovernatting med plass

i dobbeltrom på Montra Skaga
Hotel i Hirtshals
• Båtreise med Smyril Line

Hirtshals - Torshavn t/r med
plass i innvendig dobbelt lugar
• 4 hotellovernattinger på nytt

og flott 4 stjerners hotell på
Færøyene - med plass i
dobbeltrom
• 8 frokost
• 8 middag
• Guidet rundtur i Torshavn
• Utflukt til Kirkjubøur sammen

med lokalguide
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr. 3990,Utvendig lugar t/r kr. 450 pr pers
når to deler.
Utflukter:
Eystruroy kr 500,Vestmannaøyene kr. 1200,-

I dag skal vi bare nyte en rolig og sosial dag til sjøs. Vi håper
selvfølgelig på strålende sol slik at vi kan kose oss på soldekk.
Reiselederen legger opp til felles arrangement for de som
ønsker.

Dag 9: Hirtshals - Larvik - Østlandet
Vi forflytter oss fra Smyril Line og over til Color Line som har
avgang 12.45 med ankomst Larvik kl.16.30. Vi tar plass i
bussen og fortsetter den siste biten hjemover med mange
flotte minner i bagasjen.

