
 

 

PUSK-tur til Færøyene 
Færøyene byr på karakteristiske fjellformasjoner, dype kløfter, fjorder og daler med 
idylliske vann og bekker i storslått og variert natur. Dette gir ideelle forhold for et 
rikt dyre- og fuglelivet på øyene. Havet har opp gjennom tidene på godt og vondt 
vært med på å forme Færøyene og menneskene der. Avstanden og isolasjonen fra 
omverdenen har gitt næring til, og vært forutsetning for den blomstrende færøyske 
arven som gjør Færøyene til en kulturell perle.  
 
 
Tirsdag 12. juni  Oslo - København - Tórshavn 
Oppmøte på Oslo Lufthavn Gardermoen til avtalt tid for flyreise via København til 
Færøyene. Vi flyr med SAS SK451 med avgang kl. 07.55 og ankomst København  
kl. 09.05, og fortsetter med SAS SK1777 med avgang kl. 10.15 og ankomst Vágar 
Lufthavn kl. 11.30. Der blir vi møtt av buss og guide som tar oss til verdens minste 
hovedstad Tórshavn. Vi kjører den undersjøiske tunnelen på 4900 meter som 
knytter øya Vágar til fastlandet og tar videre fjellveien som byr på flott 
panoramautsikt. Fremme i Tórshavn blir det innsjekk på Hotel Hafnia 3* som ligger 
midt i sentrum. Om ettermiddagen blir det byvandring i den gamle bydelen i 
Tórshavn, og om kvelden blir det felles middag på hotellet. www.hafnia.fo  
 
Onsdag 13. juni  Historie og tradisjoner – Vestmannafjellene og Tjørnuvik  
Frokost på hotellet, før vi skal på dagens utflukt (kl. 09.00 – 17.00). Vi blir med 
buss og lokal guide og kjører til Vestmanna, hvor vi skal på båttur til de 
fascinerende Vestmannafjellene. Båtturen varer ca. 2 timer, og vi seiler tett inntil 
de tårnhøye klippene og inn i grotter. Vi returnerer til Vestmanna for dagens lunsj 
på havnerestauranten Fjørukráin. Vi returnerer til Tórshavn med panoramastopp 
over bygda Kvívík hvor man kan se spor fra Vikingtiden. Resten av dagen er til fri 
disposisjon i Tórshavn. Det blir felles middag på hotellet om kvelden.  
 
Torsdag 14. juni Færøyenes kulturelle senter Kirkjubø og Tórshavn 
Frokost på hotellet, før det er tid for en ny utflukt (kl. 09.00 – 15.00). Vi kjører i dag 
til Færøyenes kulturelle senter Kirkjubø, hvor vi finner den 17. generasjon av 
bønder. Det blir omvisning med besøk i katedral, kirke og museum. Vi returnerer 
til Tórshavn for besøk i Færøyenes Historiske Museum og får oppleve en 
kulturhistorisk utstilling og få dypere kjennskap til Færøyenes historie. Vi fortsetter 
til Nordens Hus, som er en fin arkitektonisk bygning som danner rammer om 
mange lokale og internasjonale arrangementer. Det blir felles lunsj, før vi kjører til 
Kunstmuseet. Det ligger i fine omgivelser og har en stor samling av sterk og 
levende færøysk billedkunst. Vi går gjennom plantasjen ned til byen og nyter 
resten av dagen på egenhånd. Butikkene holder åpent til kl. 17.30. Om kvelden 
spiser vi felles middag på hotellet.  
 
Fredag 15. juni  Færøysk natur  
Frokost på hotellet. Vi blir med buss og lokal guide og kjører nå via kystveien 
gjennom fargerike bygder, krysser brua over Atlanteren og videre i retning av den 
nordligste bygda Gjógv. Vi passerer bygda og underveis ser vi de karakteristiske klippeformasjonene   
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Kjempen og Kjellingen ute i havet. Vi passerer Færøyenes høyeste fjell Slættaratindur på 882 m.o.h. og  
kjører gjennom den fineste natur før vi ankommer Gjógv. Vi blir kjent med bygda, og besøker naturhavna 
før dagens lunsj inntas på det sjarmerende Hotel Gjáargardur. Etter maten fortsetter vi til den sydlige 
delen av Østerø og passerer bygdene Funning og Funningsford, der det sies at vikingene først kom i land. 
Videre kjører vi langs fjorden til bygda Toftir med besøk i butikken Navia, der vi får høre historien om 
færøysk strikkearbeid. Vi kan kjøpe lokale strikkeprodukter, garn og andre souvenirer. Vi fortsetter rundt 
innsjøen Toftavatn hvor vi også passerer vindmølleparken. Kaffe og kake serveres i hjemlige omgivelser i 
et eldre hus med en flott hage. Vi returnerer til Tórshavn etter en opplevelsesrik dag. Om kvelden blir det 
felles avslutningsmiddag på en lokal restaurant, for eksempel Árastova som ligger bare 90 meter fra 
hotellet.  
 
Lørdag 16. juni  Tórshavn - København - Oslo 
Tidlig frokost på hotellet. Til avtalt tid blir det busstransport tilbake til Vágar Lufthavn for flyreise via 
København til Oslo. Vi flyr med Atlantic Airways med avgang kl. 08.30 og ankomst København kl. 11.35 og 
fortsetter med SAS SK1456 med avgang kl. 13.25 og ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 14.35. 
Individuell hjemtransport.  
 
Pris pr. person  Kr 15 990,- ved minimum 30 betalende deltagere 
   Kr 16 995,- ved minimum 20 betalende deltagere 
 
 
Prisen inkluderer Fly Oslo-København-Færøyene t/r 
   Flyskatter (ca. kr 766,- pr. person pr. 27.07.17) 

Busstransport flyplass – hotell t/r 
   4 overnattinger i dobbeltrom eller enkeltrom på 3* hotell 
   4 frokoster og 3x2-retters middager på hotellet 
   1x2-retters middag på restaurant 
   Utflukter med buss og guide i henhold til program 
   3 lunsjer   
 
Tilbudet er basert på en valutakurs DKK 100 = NOK 127,63. Vi tar forbehold om prisjusteringer som 
skyldes endringer i valutakurs, skatter, avgifter og transportpriser. Tilbudet er basert på en estimert 
flypris, og vi tar forbehold om prisjustering 
 
RESERVASJONER 
Det er også reservert 35 plasser på nevnte flyvninger. 
Vi disponerer p.t. 14 dobbeltrom og 7 enkeltrom. 
 
Spesielle bestemmelser: 

Bindende påmelding senest 8. februar 2018. 
Betaling til konto 1286 47 14488. 
Depositum kr 3 500 pr. pers. sendes da ut med forfall pr. 10 dager. 
Sluttfaktura sendes ut med forfall 9. mai 2018. 
 
Avbestillingsregler: 
Ved avbestilling f.o.m. 09.02.2018 t.o.m. 11.04.2018 belastes depositum kr 3 500 pr. pers. 
Ved avbestilling f.o.m. 12.04.2018 t.o.m. 10.05.2018 belastes 50% av turens kostnad pr. pers  
Ved avbestilling f.o.m. 11.05.2018, manglende oppmøte, eller manglende nødvendige papirer for 
gjennomføring av reisen, belastes 100% av turprisen pr. pers 


