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FÆRØYENE fly tur/retur Tur 25  

forts. GOTLAND Tur 24

Færøyene ligger midt mellom Norge og Island sentralt i Golfstrømmen. Den gjør at klimaet blir 
ganske mildt, men været skifter raskt fra solskinn til dis og regnbyger. Færøyene er en selvstyrt del 
av Danmark, men de er ikke medlem av EU. Det bor omtrent 50.000 innbyggere på de ulike øyene, 
mens 1/3 bor i hovedstaden Torshavn. Språket på Færøyene er færøysk som har sine røtter i det 
oldnordiske språket, men de fleste forstår alle de nordiske språk. Under reisen benyttes SAS via 
København begge veger. 

Avreisedato: 10.8
Avreisetidspunkt: Alt.  3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 5 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag
• Ferje Nynäshamn - Visby tur/retur
• Utflukter med lokal guide

6 DAGER kr 9.260,- 
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.200,-

Visby havn

Vestmanna

Tinganes, Torshavn

Færøyene

Ringmuren rundt Visby

Dag 3 - 4: Visby 
Vi har 2 hele dager disponible på Gotland. 
Den ene dagen skal vi ta en tur rundt i 
Visby med lokal guide. Den store bymuren, 
kirkeruinene og andre byggverk setter sitt 
preg fra middelalderen. I bysentrum og 
ved havnen finnes mange små butikker, 
restauranter og et trivelig torg. Rundt på 
Gotland finnes mange historiske spor fra 
vikingtiden. Over hele øya er det boplasser, 
graver og andre fornminner fra en svun-
nen tid. Den nærmere 800 kilometerlange 
kysten har både sandstrender, rullestein-
strender og strandenger. Øya er kjent for 
sine kalksteinpilarer, mektige steinforma-
sjoner som havet og vinder har meislet ut. 
Vi tar en rundtur på øya med lokal guide. 
Vi besøker også øya Fårö på nordspissen av 
Gotland.

Dag 5: Visby - Nynäshamn - Falun 
Tidlig avreise fra Visby. Vi ankommer 
Nynäshamn kl 10.20 og kjører frem til 

Stockholm hvor det blir et opphold. På 
ettermiddagen fortsetter vi til Falun for 
overnatting på First Hotel Grand.

Dag 6: Falun - Trøndelag 
Turen går nordover store skogsområder 
mot Sveg og Funäsdalen. Grensa til Norge 
passeres ved Vauldalen og turens siste mid-
dag blir på Røros. Retur til Trøndelag 
på ettermiddag/kveld.

Dag 1: Værnes / København / Vágar - 
Torshavn 
Avreise fra Værnes kl. 14.00. Turen går 
om København og til flyplassen Vágar på 
Færøyene kl. 18.00. Herfra er det ca. 1 
time kjøring frem til Torshavn hvor vi skal 
bo i 4 netter på Hotel Forøyar som ligger 
litt ovenfor byen.

Dag 2 - 4: Færøyene 
Vi har 3 hele dager disponible. Vi tar en 
byrundtur i Torshavn og besøker Nordens 
Hus, et nybygd kulturhus og den gamle 
bebyggelsen på Tinganes. Videre besøkes
museet på Kirkjubøur med ruiner fra 
norrøn tid. Her finner vi en 900 år gammel 
røykestue, Olavskirka og ruinene fra Mag-
nus katedral, det største bygningsverket 
fra middelalderen. Vi kjører fra Streymøy 

til Eusturøy. Her besøkes Gjógv på nord-
siden av øya, samt den flotte Gótu kirke. 
Vi tar også en underjordisk tunnel til 
Færøyenes nest største by Klaksvik på 
Nordøyor. En dag kjører vi til Vestmanna 
og tar en båttur mellom klipper og grotter 
på vestsiden av Streymoy. Det milde kli-
maet og det næringsrike havet gjør at det 
vrimler av store fugleflokker på de mange 
klippene. De rike fiskefeltene i havet er jo 
også grunnlaget for all næringsvirksomhet 
på øyene.

Dag 5: Torshavn - Vágar / København / 
Værnes 
På formiddagen kjører vi ut til flyplassen 
på Vágar. Kl. 13.05 avreise med fly til 
København og videre til Værnes kl. 18.00.

Avreisedato: 10.8
Prisen inkluderer:
• Fly Værnes - København - Færøyene 
 tur/retur
• 4 hotellovernattinger
• 4 frokost
• 4 middag
• Diverse utflukter ifølge program

5 DAGER kr 12.800,- 
Tillegg enkeltrom hotell kr 2.000,-


