Sagolika Färöarna
6 DAGAR : Tórshavn (Torshamn)
Mitt i Nordatlanten ligger 18 små öar med häpnadsväckande natur och ett sagolikt landskap som hämtat ut
fantasin. Här finner vi branta raviner, små byar med trähus och ett lugn som är svårt att hitta någon annanstans.
Vädret må vara undantag från lugnet eftersom det kan variera snabbt och det kan vara både sol och regn inom
en och samma timme. Under resan får vi uppleva flera storslagna naturupplevelser och en stadsvandring i en av
världens minsta huvudstäder Tórshavn (Torshamn). Färöarna är en måste-destination för den som önskar
naturupplevelser i världsklass. Vi bor bekvämt och en skandinavisk-talande guide är med under hela resan.
QUIZ: Vad kan du om Färöarna?

PROGRAM
DAG 1 - Vágar
Avresa från Stockholm via Köpenhamn. Vid ankomst möter vår guide upp oss på flygplatsen. Vi stannar kvar på ön Vágar
och åker direkt till Sørvágsvatn, vilket är Färöarnas största sjö. Här gör vi en lättare vandring på ett par timmar. För den som
går till den södra delen av sjön så väntar en synvilla som naturen själv har skapat. Dagen fortsätter med besök i Bøur, en liten
by med trähus och trånga gränder. Vi fortsätter längs den dramatiska kusten till byn Gasadalur och avslutar med det
spektakulära vattenfallet Mulafossur som forsar nedför klippkanten. Vi åker sedan till vårt hotell i Tórshavn där vi checkar in

och sedan avnjuter vi en gemensam middag.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 2 - Tjørnuvik/Gjógv
I dag inleder vi med en utflykt till Tjørnuvik. Härifrån får vi njuta av vackra vyer över natur och stränder och vår guide
berättar historien om Risin &amp; Kellingin: en jätte och en häxa som försökte stjäla tillbaka Färöarna till Island. Vi fortsätter
till den lilla byn Saksun som ligger fantastiskt beläget vid en lagun och inbäddad i en naturlig amfiteater. Eftersom det
endast bor fjorton invånare i byn så råder här ett lugn som är svårt att hitta i dagens samhällen. Vi fortsätter mot ön
Eysturoy där vi äter en gemensam lunch. Sedan gör vi ett besök i byn Gjógv som ligger inbäddad i en vacker dal och med
Färöarnas högsta berg i bakgrunden. Vi får bland annat se den berömda ravinen som har givit den charmiga byn dess namn.
Vi åker tillbaka till Tórshavn och vårt hotell. På kvällen äter vi en gemensam middag.
Lunch och middag ingår.
DAG 3 - Vestmannaklipporna och ön Mykines
Idag väntar resans kanske absoluta höjdpunkt, en båttur till Vestmannaklipporna och ön Mykines! Vår buss hämtar oss och
tar oss till hamnen i Vestmanna där vi går ombord på en båt. Vi inleder med att åka norrut längs kusten och får se de
imponerande lodräta stenväggarna och grottorna som letar sig in i klippan. Vi vänder om och fortsätter mot ön Mykines där
Färöarnas största koloni av lunnefåglar finns under vissa delar av året, även om den dessvärre har minskat de senaste åren.
Vi går iland på denna sagoö och har några timmar på oss att utforska ön. Ön är bitvis smal och väldigt brant, och man får
bestämma själv hur långt och mycket man vill vandra. Men bara att lägga sig ner på marken och kika ner på fågellivet är en
sevärdhet i sig. Vi tar sedan båten tillbaka till Vestmanna, varifrån vi hämtas av vår buss.
OBS: Turen till Mykines är mycket väderberoende och kan ställas in vid för mycket blåst.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 4 - Tórshavn
På förmiddagen är det dags att utforska Tórshavn, en av världens minsta huvudstäder. Men vi inleder med en tur till
Kirkjubøur som ligger en kvart utanför staden. Kirkjubøur anses vara Färöarnas viktigaste historiska plats då den under
medeltiden var ett biskopssäte och därmed landets andliga och kulturella centrum. Här ser vi den berömda ruinen
Magnuskatedralen. Vi fortsätter med en stadsrundtur i Tórshavn. Staden har både historiska byggnader och moderna
butiker. Vi ser bland annat landmärket Hoyvikar Kirkja och den gamla stadsdelen Tinganes. Eftermiddagen är programfri,
passa på att se mer av staden. Då nästa dag är programfri äter vi en gemensam avskedsmiddag på kvällen.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 5 - Programfri dag
Idag har vi en helt programfri dag. Besök gärna fortet Skansin med fin utsikt över staden och hamnen. Konstmuseet
Listasavn Føroya med framförallt inhemsk konst är också väl värt ett besök. Man kan också hyra bil och göra egna
upptäckter. Passa också på att äta på någon av stadens fina restauranger, om du är ute i god tid kanske du till och med kan
få bord på den populära restaurangen Raest.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 6 - Hemresa
Nu är det dags att säga farväl till vackra Färöarna för denna gång. Transfer till Vagar flygplats för hemresa. Ankomst samma
dag.

Lunch och middag på egen hand.

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 6 dagar
Gruppstorlek: 12-20 resenärer
Klimatkompenserat flyg: Från Stockholm till Tórshavn (Torshamn) i ekonomiklass tur och retur
Hotell: Fem nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard
Svensktalande guide: &nbsp;
&nbsp;
Måltider: Frukost alla dagar samt fem måltider, exklusive måltidsdryck. Vanligt vatten finns.
Alla transporter: Alla transporter och bagagehantering på Färöarna
Dricks: Dricks till guide och chaufför
Flygskatter: Flygskatter och säkerhetsavgifter
Transfer med båt: Båttur till Vestmannaklipporna och ön Mykines.

VIKTIG INFORMATION

Tillägg:
Observera att på Mykines kan markägare ta extra betalt för att man ska kunna komma till en viss utkiksplats, denna kostnad
går bl.a. till markunderhåll och skyddandet av fågellivet på ön. Om det blir kostnad eller inte går inte veta i förväg då det är
olika varje gång. Man väljer själv om man vill betala eller gå någon annanstans. Vid hårt väder kan båtturen till Mykines
tvingas att ställas in för att inte riskera säkerheten.

