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Eventyr på Færøerne 
Sommeren 2016  
Fra Kastrup eller Billund eller lufthavn

Rejse nr. F-100

På denne tur er der god tid til at opleve Færøerne bedste 
steder, i roligt tempo. Der er ikke så store afstande på øer-
ne, så derfor har vi tænkt, at I skal bo i Tórshavn alle dage-
ne. Men vi har aftaler med mange andre overnatningssteder, 
så vil I hellere bo andre steder – eller være på Færøerne 
kortere eller længere – så kontakt os. Se bare dette som et 
eksempel på en tur. Vi kan variere næsten i det uendelige.
Priserne er beregnet for højsæson. Vi arrangerer gerne turen 
tidligere eller senere, forhør venligst om lavere priser.

Dag 1 / 
Afrejse fra Danmark (fra enten Kastrup eller Billund); flere 
afgange hver dag. Det tager ca. 2½ time at flyver. Efter an-
komst til Vagar lufthavn, tager I med den ordinære FLYBUS til 
Torshavn og ved busholdepladsen i hovedstaden venter jeres 
bil (se neden for under Praktiske oplysninger).
Turen går derefter direkte til indkvarteringsstedet, hvor I bor 
under hele opholdet) i Tórshavn – og der er stadig lidt tid til at 
kigge sig lidt omkring. Måske i det gamle centrum, Tinganes.

Dag 2 / 
Dagens tur kunne være en heldagstur. I besøger først den 
isolerede bygd Saksun, beliggende i en dyb fjord omringet af 
høje fjelde. Ruten går over “Atlanterhavsbroen”, som sam-
menknytter øerne Streymoy og Eysturoy. Siden hen kører I 
mod Gjógv – én af de allersmukkeste strækninger på Færøer-
ne, men først dukker Kjæmpen og Kællingen op i havet.
Videre mod Gøta, og kirken, som måske også besøges. Dron-
ning Margrethe indviede kirken i 1995.
I kan besøge muséet Blásastova i Gøta og den gamle kirke, 
før I kører videre gennem tunnellen til Klaksvík, hvor I bl.a. kan 
se Christianskirken. Kirken blev indviet i 1963 som minde om 
de færøske fiskere, der døde på havet under 2. verdenskrig, 
og er bygget til minde om kong Christian X. 
Efter frokost i Gjógv, kan man køre videre Eysturoy og Færø-
ernes næststørste by Klaksvík.
Efter Klaksvík kører I tilbage til Tórshavn – sidst på dagen.
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Dag 3 /
Brug dagen på at køre til den vestlige del af øgruppen og en 
tur ud til den sagnomspundne lille ø Mykines, den vestligste 
del af Færøerne. HER er der mange lunder (søpapegøjer), se 
billede til højre. Man bør være på Mykines i nogle timer, hvis 
man gerne vil se på fugle. Ellers kan man bruge lidt tid på at 
gå rundt i den lille bygd og/eller tid til at kigge fugle
På vejen tilbage kan man langs de høje fuglefjelde ved Sørvåg 
og få en god fornemmelse af de specielle forhold, som de 
mange fugle yngler under. Fuglene fordeler sig på de høje 
fjeldsider; øverst mallemukker og søpapegøjer, længere ned 
på de helt smalle hylder lomvier og rider og længst nede, 
mellem klippestykkerne, finder tejsterne skjulesteder for deres 
æg.
Sidst på dagen er I tilbage i Torshavn igen.
NB: man kan flyve MEGET billigt med helikopter til Mykines, 
hvis der er plads. De lokale har fortrinsret.

Dag 4 / 
I kan måske besøge Kirkjubøur, der i middelalderen var det 
gejstlige og kulturelle centrum. Her ligger den ufuldendte 
Magnus-katedral, den lille Olavskirke fra middelalderen og 
den maleriske kongsgård beboet af kongsbonden, som er 
17. generation på stedet. Mange prominente personligheder 
i kultur og politik er udgået fra denne slægt. Man kan besøge 
en del af huset, der i øvrigt fungerer som privatbolig.
Hvis I kender, eller har hørt om, den færøske kunstner Trondur 
Pattursson kan det være interessant at vide, at han blev født 
på denne gård, sammen med en tvillingebror – sidstnævnte 
overtog gården, men døde for nogle få år siden. Trondur bor 
tæt på sit gamle fødested. 
Det er en kort tur, og den kan indpasses på andre dage

Dag 5 / 
Brug måske denne dag på en tur over til øen Nolsoy, der 
ligger ud for havnen i Torshavn: den ø, man altid ser fra byen. 
Det mest interessante er, hvis I kan komme med på en tur 
med den danske ornitolog Jens-Kjeld Jensen, der har boet 
dér i (sikkert) mere end 20 år. Han véd alt, der er værd at vide 
om færøske fugle. Nogle gange arrangerer han en tur op i 
fjeldet om aftenen for at se stormsvaler – en lille væver fugl.
NB: det skulle I få arrangeret; det er en fantastisk oplevelse…

Dag 6 / 
Hvis I kan få det hele til at passe med færgen, så er det meget 
fint at sejle helt ned til den sydligst beliggende ø Suduroy. Her 
er meget at se, inkl. en primitiv kulmine, stedet med det gamle 
færøske flag og meget andet. I den lille by kan man besøge en 
tidligere handelsstation og få noget godt mad (i hvert fald om 
aftenen)
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Dag 7 / 
Se også lidt på hovedstaden Torshavn’s forskellige attrak-
tioner. Et godt kunstmuseum, Nordens hus (billede) med 
udstillinger, cafe og i det hele taget et fint bygningsværk, det 
naturhistoriske museum, parken (kaldet Plantagen) og bare 
byens små gader.

Dag 8 / 
Om formiddagen kører I ned til busholdepladsen (ved havnen, 
samme sted som da I ankom) og afleverer bilen. Sætter jer i 
bussen mod lufthavnen og bliver dermed klar til afgang mod 
Danmark. Som på vejen til Færøerne er der på vejen hjem til 
Danmark igen adskillige muligheder hver dag.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rejse nr. F-100 

Pris pr. person: 
Ved 2 personer: cirka kr. 7.900
Ved 4 personer: cirka kr. 6.900

NB: jo tidligere bestilling, jo bedre priser

Prisen inkluderer:
• Flybilletter Danmark-Færøerne t/r, inkl. flyskatter og afgifter
• BIL
 Ved 2 personer: Toyota Yaris, inkl. fri km og CDW-forsikring, fra busholdeplads i  
 Torshavn (v/ankomst) til busholdeplads i Torshavn (v/afrejse)
 Ved 4 personer: Toyota Avensis, inkl. fri km og CDW-forsikring, fra busholdeplads  
 i Torshavn (v/ankomst) til busholdeplads i Torshavn (v/afrejse)
• 7 nætter i delt dobbeltværelse på guesthouse, med delt bad/toilet (for hver to   
 værelser er der en lille forgang med hhv. et badeværelse og et toilet, altså i hver  
 sit rum, og kun noget maks. fire personer skal bruge) – inkl. morgenmad 
• Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden

Prisen inkluderer ikke:
• Brændstof til bilen
• Måltider, ud over morgenmad
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Kort om KulturRetur A/S (med Team Island)
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.
K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Århus Universitet, direktør for Nordens 
hus i Reykjavik (1994-98), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til 
Turen går til Island (Politikens Forlag). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 
2004 har han arbejdet professionelt med at arrangere rejser (ønskes det, fremsen-
des gerne oversigt over foredrag og udførligt C.V.)

Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Århus, advokat og partner i ad-
vokatfirmaet DELACOUR i Århus/København m.fl.  Han bistår med idéer, inputs og 
kontakter bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser og ture.
KulturRetur arrangerer rejser til Island, Irland, Færøerne, flere steder på Balkan  
– flere destinationer følger. 

Se på hhv. www.team-island.dk og www.kulturretur.dk 
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