RESA TILL FÄRÖARNA
5 – 9 JUNI 2020
PROGRAM
5 juni
Fredag
07.35
08.50

Ankomst till Färöarna
Avresa från Stockholm/Arlanda med SK419
Ankomst till Köpenhamn

11.00
12.15

Avresa från Köpenhamn med SK1777
Ankomst till Torshavn
Flygplatsen ligger på ön Vágar, ca en timmes resa från Tórshavn. Men vi börjar med en tur längre ut
på ön Vágar till natursköna Gásadalur. Härifrån får vi fin utsikt mot den lilla klippformationen
Tindhólmur med sin speciella siluett och ön Mykines som är hem för tusentals flyttfåglar. Vi tar en
liten promenad och äter sedan lunch i Bø.
Efter lunch åker vi genom tunneln som knyter samman ön
Vágar med huvudön Streymoy och fortsätter sedan till vårt
hotell mitt i centrala Torshavn.
Hotel Hafnia *** https://hafnia.fo/
4-10 Áarvegur
FO-110 TÓRSHAVN
Telefon+298 31 32 33
Vi äter middag på hotellet.

6 juni
Lördag

Torshavn
Frukost på hotellet

9.00-13.00

Vi gör en sightseeingtur i Torshavn tillsammans med skandinavisktalande guide och börjar till fots
genom den gamla stadsdelen, förbi parlamentsbyggnaderna och domkyrkan. Vi besöker butiken
Öström med stickade plagg och hantverk av lokala konstnärer. Därefter kör vi en tur med buss och
besöker då även det historiska museet.
Eftermiddagen är fri. Butiker har öppet till 14.00 och shoppingcenter SMS till 16.00
Gemensam middag på hotellet.

7 juni
Söndag

Rundtur
Frukost på hotellet

9.00-18.30

Idag gör vi en heldagstur runt öarna. Vi kör längs kusten, förbi färgglada byar och över bron till den
näst största ön, Eysturoy.
Vi fortsätter sedan genom en av Färöarnas mest dramatiska och vackra del och passerar det högsta
fjället Slaettaratindur. Det är verkligen en naturupplevelse utöver det vanliga! I den lilla byn Gjógv
(uttalas djegv) tar vi en promenad till naturhamnen som gett orten sitt namn och till utsiktsplatsen
Marys bänk.
Sen kör vi vidare till byn Søldarfjørður där vi äter lunch hemma hos 2 öbor. Efter lunch kan den som
vill göra en vandringstur ca 2 timmar tillsammans med vår värd som är uppvuxen på Färöarna och
kan berätta om öarna och livet där. Turen är inte så krävande och görs i lagom ”prat-tempo”.

Efter vandringen fortsätter vi med buss genom tunneln till den norra ön och dess huvudort Klaksvik.
Där besöker vi Christianskyrkan och kyrkkällaren där den lokala konstnären Edvard Fuglø ställer ut.
Innan vi kör tillbaka till Torshavn tar vi en fika på Café Frida.
Middag på egen hand.
8 juni
Måndag

Vestmanna och Kikjubøur
Frukost på hotellet.
Tillvalstur på förmiddagen till Vestmanna. På båtturen till Vestmannabergen seglar man igenom
smala sund, in i djupa grottor som är formade av miljontals år av havets kraft, och sedan mycket
nära den över 600 m höga, lodräta klippväggen där tusentals havsfåglar häckar. Här kan man riktigt
se hur klipporna är formade i alla möjliga slags formationer – runda, spetsiga, breda och några har
till och med hål i sig. Inne i grottorna byter vattnet färg till turkos och under vattnet sticker skär
fram. Denna båttur är en av de mest uppskattade naturupplevelserna på Färöarna. Utflykten tar 4
timmar varav båtturen tar ca 2 timmar.
På eftermiddagen åker vi till Färöarnas kulturella centrum Kirkjubøur. Det är 17:e generationen som
bor på gården och vi får en rundvisning, får höra berättas om livet på Färöarna och vi serveras kaffe
och kaka.
Middag på restaurang Áarstova inne i Torshavn.

9 juni
Tisdag

Hemresa
Frukost på hotellet

10.30

Avresa från hotellet till flygplatsen.

13.05
16.10

Avresa från Torshavn med SK1778
Ankomst till Köpenhamn

17.05
18.20

Avresa från Köpenhamn med SK1408
Ankomst till Stockholm/Arlanda

Preliminärt program. Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll.

Ask Mr. Nilsson AB
Carina Axelsson
7 november 2019

