ODENSE VALGMENIGHED

Færøerne 26. juni – 3. juli 2017
MYKINES – KONGSBONDEGÅRD – BYGDER – UDSIGTER – VANDFALD - FÅR

8 dage, kr. 12.100
Inklusiv alle udflugter, halvpension, gode hoteller og lokale guider







Middag på den gamle Kongsbondegård i Kirkjubøur og stor byvandring i Tórshavn
Øerne Vágar, Mykines, Eysturoy, Bordoy og Streymoy
Rundvisning i Blasastovas gamle, færøske huse og herlig færøsk frokost
Isolerede bygder, spektakulære udsigter, tunneller og fjorde
Kingosang i kirken i Tjørnuvik og tidevandsvandring ved Saksun
Spektakulær udsigt til vandfaldet i Gásadalur og frokost i den gamle købmandsbutik

Det lille ørige i det store ocean
18 isolerede øer midt i det vilde Atlanterhav, omskifteligt vejr og tåge. Det kan være svært at tro, men, du
vil komme til at elske det. Her er ro, betagende udsigter og flotte striktrøjer, for uld er her rigeligt af.
70.000 får græsser overalt på øerne, selv på de mest ufremkommelige steder. Uanset hvor du bevæger dig
hen, bliver du mødt af stejle klipper, elve, bække, hav, vandfald, græs og får. Fyrtårn og kirker sætter deres
strålende fingeraftryk i landskaberne, og bygderne lyser op, som farverige klatter mod det grønne og blå.
De gamle færøske traditioner dyrkes den dag i dag, og det færøske folk er stolte af deres sange, danse og
sagn. Færøerne blev i 2007, af National Geographic Traveler, kåret som verdens mest eftertragtede
øsamfund. Tag med til øerne, nyd stilheden, lyset, det foranderlige vejr og det betagende landskab.
Ved en nylig undersøgelse blandt turisterne på øerne kunne turistchefen stolt afsløre, at 98% nød opholdet
og hele 94% ville tilbage. Glæd dig til en unik oplevelse på de uspolerede øer, hvor tiden har stået stille i de
små bygder og livet leves uden stress og jag.

Også besøg på Blair Castle!

ODENSE VALGMENIGHED

Færøerne 26. juni – 3. juli 2017
MYKINES – KONGSBONDEGÅRD – BYGDER – UDSIGTER – VANDFALD - FÅR
1. dag. Danmark – Færøerne, ankomst til Gjógv og spadseretur i bygden
Bussen venter os i Vágar lufthavn. Du får de første betagende indtryk af det lille ørige på den smukke tur til Gjógv.
Efter tjek ind på hotellet går vi en hyggelig rundtur i bygden, hvor du bl.a. skal opleve den lille naturhavn, kirken og
mindesmærket. Om aftenen middag på hotellet. Vi bor 4 nætter i Gjógv.
2. dag. Spændende heldagsudflugt til fugleparadiset Mykines
Fra den lille havn i Sørvåg tager vi båden over Atlanten til det lille fugleparadis på øen Mykines. Bygden ligger højt over
havnen, hvor vi ankommer til lidt af et spektakel fra de mange fugle som kredser rundt om deres reder på klipperne.
Mykines er kendt for sit rige fugleliv som bl.a. byder på suler, lomvier, skarve og de nuttede små søpapegøjer. Vi
vandrer ud til Færøernes vestligste fyrtårn. Frokostpakken fra hotellet nydes på øen med udsigt over de smukke,
grønne fjeldsider og de græssende får. Retur med færgen hen på eftermiddagen. Middag på hotellet om aftenen.
3. dag. Kæmpen og Kællingen, tidevand og kædedans
Fra Gjógv over fjeldet forbi Eidi med udsigt til de to klippeblokke, Kæmpen og Kællingen. Vi kører videre til Saksun, den
lille bygd som blev brugt under indspilningen af Malmro’s film Barbara. Se den gamle kirke og ditto gård, Dúvugardar.
Hvis tidevandet er med os, får du den unikke oplevelse at gå ud gennem klipperne til Atlanterhavet. Vi har madpakker
med som nydes i det smukke område. Vel tilbage i Gjógv er der gang i forberedelserne til den kulturelle aften, hvor du
bl.a. bydes op til den traditionelle kædedans.
4. dag. Kirker, gamle bygdehuse og autentisk kingosang
Dagen starter med besøg i Christianskirken i Klaksvik. Herfra til bådemuseet i Leirvik, hvor den gamle bådebyggere
fortæller om skibsbyggeri og livet til søs. Herfra til Blasastova, en samling spændende gamle, færøske huse.
Rundvisning og en herlig, færøsk frokost med lamme- og fiskepølser, nybagt brød og smagsprøver på andre
specialiteter som fx tørfisk og tørret hvalkød. Vi slår også et smut forbi Gøtu kirke, med de smukke glasmosaikker. Vi
fortsætter nordpå til Tjørnuvik. Her får du lejlighed til at opleve den specielle kingosang i kirken. Middag på hotellet.
5. dag. Kunstneren Pòl Skardenni, vandfaldet i Gásadalur og Krigsmuseet i Midvagur.
Vi starter hos Pòl Skardenni i Miðvági, som er en af Færøernes berømte kunstnere. Vi besøger ham i Listastovan, den
gamle mødesal, hvor flere nye kunstnere også udstiller deres værker hen over vinteren. Dernæst kører vi den smukke
tur ud til vandfaldet i Gásadalur. På tilbagevejen gør vi stop i Sørvagur, den lille by hvor Mykinesfærgen sejler fra. Her
er der forudbestilt plads til frokost i den hyggelige gamle Købmandsbutik. Herfra går turen til besøg på Krigsmuseet i
Midvagur, hvor vi får en spændende rundvisning med museumsguiden og hører om tiden under 2. Verdenskrig, hvor
Færøerne var besat (meget fredeligt) af englænderne. Vi slutter med en kørende orienteringstur i Tórshavn, så du får
en god fornemmelse af byen. Herfra til indkvartering og middag på hotellet, hvor du skal bo og spise 3 nætter.
6. dag. Gående byrundtur i Tórshavn og tid på egen hånd
Vi går ned til Tórshavn, hvor vi møder lokalguiden ved Heinesens hus. Efter besøg i Heinesens hus, besøger vi den
katolske kirke og den hyggelige domkirke. Du får set Tinganes, hvor parlamentet stadig holder til, samt Steinprent, det
gamle trykkeri, hvor der også er indrettet galleri. Ved siden af ligger Østrøm, hvor du kan se og købe færøske
produkter og kunst. Tid på egen hånd til frokost, inden vi besøger kunstmuseet hvor museumsguiden viser rundt i den
permanente udstilling. Du får også et kig i specialudstillingen. Middag på hotellet.
7. dag. Dagen til egne oplevelser og festlig afslutningsmiddag hos kongsbonden
Nyd byen, tag et smut til øen Nólsoy overfor eller slap af i området omkring hotellet. Om eftermiddagen kan du vælge
at vandre til Kirkjubør, men du kan også vente til senere og blive kørt i bus derud. Her ligger den gamle
Kongsbondegård, kirken og den ufuldendte Magnus-katedral. Kongsbonden viser rundt og middagen indtages i den
over 1000 år gamle røgstue. Kaffen nydes i de hyggelige gamle stuer.
8. dag. Færøerne - Danmark
Efter morgenmad og tjek ud, går vi til det smukke Nordens Hus, hvor vi får en rundvisning. Bussen kører os fra hotellet
til lufthavnen omkring kl. 12.30.
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SÅ MEGET ER INKLUDERET:
























Ophold i dobbeltværelse med bad/toilet
7 x morgenmad
3 x middag på Gjáargardur
1 x kulturel aften med kædedans på Gjáargardur
2 x middag på hotel Føroyar
2 x madpakker (dag 2 kan madpakken nydes i røgstuen, hvis vejret er barskt)
1 x middag hos Kongsbonden inkl. drikkevarer
Udflugt til Mykines
Kingosang i Tjørnuvik
Entré til den gamle gård, Duvugardar, i Saksun
Entré og rundvisning i Christianskirken
Entré og bådebygge-fortæller i Leirvik
Entré, rundvisning og frokost på Blasastova
Entré Trælampemanden
Entré til Krigsmuseet i Midvagur
Frokost i den gamle købmandsbutik i Sørvåg
Entré og rundvisning på kunstmuseet ved museumsguide
Entré til Heinesens hus
Bus på Færøerne
Dansktalende chauffør som kørende rejseleder (når bussen benyttes inkl. udflugt til Mykines)
Lokal guide i Christianskirken og 3½ time på byrundturen i Torshavn
Fly København-Vagár t/r, lettere forplejning og drikkevarer inkluderet
Gebyr til Rejsegarantifonden

Tillæg: Enkeltværelse: Kr. 2.250. Afbestillingsforsikring: Ca. kr. 885. Madpakker (udover de inkluderede), pr. stk.:
Stor sandwich, frugt, chokobar og vand; kr. 78 på Gjáargardur og kr. 85 på hotel Føroyar.
HOTELLER:

Gjáargardur, Guesthouse of Gjógv
Dalavegur 20
FO-476 Gjógv
Tlf. +298 42 31 71
www.gjaargardur.fo

Hotel Føroyar
Oyggjarvegur
FO-110 Tórshavn
Tlf. +298 317 500
www.hotel-foroyar.com

Fly: Atlantic Airways, Kastrup lufthavn. Afr. kl. 12.25, hjemk. kl. 17.40. 1 stk. bagage max 20 kg samt 8 kg håndbagage.
Teknisk arrangør: Gislev Rejser, Lombjergevej 1, 5750 Ringe. Tlf. 62 29 12 10
Bestilling af rejsen: Odense Valgmenighed hos: Inger Bergeon 66 12 57 05, Helene Sønderby 26 18 83 01 eller Ebba
Abildgaard 31 20 12 58.
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VÆRD AT VIDE:
Pas. Er ikke påkrævet for borgere i de nordiske lande, men identitetspapirer skal kunne fremvises (med billede). Det er
klart lettest at have pas med, og i disse terror- og flygtningetider kan der pludselig opstå krav om så, så vi anbefaler, at
du medbringer dit pas (husk at tjekke gyldigheden!).
Valuta. Danske eller færøske kroner. Vekselkurs 1:1. Kreditkort modtages de fleste steder. Der findes kun færøske
pengesedler, alle mønter er danske.
Strøm. 220 V (som herhjemme)
Hvad skal pakkes. Vejret er utroligt omskifteligt og der kan således være regn eller tåge når vi tager af sted om
morgenen, og strålende sol og blå himmel når vi kører over fjeldet til en anden bygd. Desuden kan det blæse kraftigt.
Husk derfor altid lidt af hvert (vind- og vandtæt tøj, let uldtøj, solide sko, solbriller og en hue der kan sidde godt fast).
Vejforhold. De fleste veje er rigtig fine. Vejene ud til de mindre bygder kan godt være en-sporede med mødesteder
undervejs (som vi også oplever det på de svenske skovveje). Der findes en del tunneller på øerne, hvilket er praktisk og
sparer tid. Afstandene er ikke store, så det tager forholdvis kort tid at komme rundt, men nogle gange må der køres
samme vej tilbage. Mange af bygderne kunne først nås med bil i 60’erne, så man forstår pludselig hvor isoleret
færingerne har boet før i tiden.
Ændringer. Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet, samt ændringer undervejs forårsaget af årsager
vi ikke har indflydelse på (fx vejret).

