Färöarna

5 dagar
22-26 aug. 2019

Vetlanda Resebyrå AB/BQ Travel
Box 38
574 21 Vetlanda

Besöksadress: Brogårdsgatan 16 C
Telefon +46 383 191 50
bqtravel@vetlandaresebyra.se

Dag 1 - 22 augusti
Avgång från Köpenhamn med SAS 11:00
ankomst Torshavn 12:15. Guiden möter upp
på flygplatsen. Vi börjar med lunch på Café
Fjørðoy in Sørvágur. Efter lunch, sightseeing
på ön Vágar. Vi besöker de mysiga byarna
Bøur och Gásadalur samt vattenfallet
Múlafoss.
Incheckning på hotel Hafnia. Middag på
kvällen på hotellet

Dag 2 - 23 augusti
Dagen börjar med sightseeing i Torshavn.
Världens äldsta parlament, Fortet Skansin
och gammal stan ”á Reyni” .

Efter lunch blir det Sightseeing i Kirkjubøur. Det är Färöarnas kulturella center. Där finns det ruiner av SCT.
Magnus Cathedral, ”Roykstovan” det äldsta trähuset i Europa, Olavs kirkja, den äldsta kyrkan på Färöarna.
På kvällen middag på restaurang Barbara.
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Dag 3 - 24 augusti
I dag blir det en tur till öarna Streymoy och Eysturoy. Vi kommer att passera den gamla Nato-stationen som
idag är ett fängelse. Vi åker förbi en gammal valstation, en av få som finns kvar i världen. Därefter åker vi till
Tjörnnuvik och passerar det högsta vattenfallet på Färöarnas, Fossá. Vi åker vidare mot Eiði och Gjóv och
kör förbi det högsta berget på Färöarna, Slættartindur (882 m). Höjdpunkten på denna tur är den idylliska
byn Gjóv. Middag på egen hand

Dag 4 - 25 augusti
Sightseeingtur på ön Sandoy. Vi åker färja t/r. Sandoy är
en av öarna som bildar ögruppen Färöarna. Största byn
heter Sandur. Till denna region tillhör också öarna
Skúvoy och Stóra Dímun. Sandoy är Färöarnas plattaste
ö. Här kan man fortfarande uppleva den gamla
traditionella livsstilen på Färöarna. Världens största
brevlåda finns här -se Guinness Book of Records – med
7,42 meter hög och 4,45 meter bred. Vi besöker
Vikingautgrävningen ”under Junkarsflödi” och får
berättat för oss om präster, troll och häxor som bott
tidigare på ön. Beviset för deras existens ses i
trollkarlens grotta, jättefotspår och blåmärken som har
huggits ut i sten. Vi besöker även konstmuseet på ön.
Middag på Restaurang Áarstova
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Dag 5 - 26 augusti
Efter frukost, utcheckning på hotellet och transfer till flygplatsen. Flyget avgår 13:05
Ankomst Kastrup 1610. Bussen väntar på oss på flygplatsen och tar oss hem till Småland igen.

Allt detta ingår i resan pris:
•

Flyg med SAS CPH – FAE t/r inkl. flygskatter

•

4 nätter i dubbelrum inkl. frukost

•

buss för alla transfers och sightseeing

•

Skandinavisk talande guide alla dagar.

•

inträde till Roykstovan i Kirkjubøur

•

Färja till och från Sandoy

•

Lunch dag 1, 2, 3 och 4 (lunchbox dag 2, 3 och 4)

•

Middag dag 1, 2 och 4

•

Representant från BQ Travel är med på resan

Ändringar i dagsprogrammet kan förekomma.
Pris: SEK 17 890: - per person del i dubbelrum.
Tillägg:
Enkelrumstillägg SEK 2 500: - (för 4 nätter)
Anslutningsbuss till / från Köpenhamn ca 1 050: - (utgår från Eksjö – Vetlanda, pris beroende på antal som
önskar bussanslutning)
Avbeställningsförsäkring – kolla din hemförsäkring eller via banken. Om avbeställningsförsäkring önskas
måste den tecknas i samband med bokningen (6% av totalpriset)
Minimum antal 20 personer
Utöver ovanstående arrangemang erbjuds Anslutningsresa med buss från Eksjö-Vetlanda området till och
från Köpenhamn / Kastrups flygplats.

Betalnings- och avbokningsregler
Anmälningsavgift 2000:-/ person samt eventuellt avbeställningsskydd ska betalas inom 10 dagar efter
erhållen bekräftelse. Slutbetalning senast 60 dagar före avresan. Detta är ett arrangemang speciellt
producerat för BQ Travel / Vetlanda Resebyrå AB särskilda resevillkor gäller.
Arrangör: Islandia resor AB
Välkommen med på resan!
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Färöarna är en ögrupp norr om brittiska öarna som tillsammans med Grönland ingår i det danska
kungariket. Färöarna har 49 820 invånare
Färöiska är första språket och danska är andra språket.
Det är 18 öar separerade med trånga sund eller fjordar.
Största ön är Streymoy med huvudstaden Thorshavn
Huvudnäringen är fiske och har varit i årtionden.
Dock är Färöarna självstyrande i många lokala frågor sedan 1948 och har egen frimärksutgivning sedan den
1 april 1976.
Valuta: danska kronor, färöiska kronor
Hotel Hafnia i Torshavn
3 stjärnigt hotell mitt i stan med gångavstånd till hamnen. Hotellet har restaurang och bar.

Vetlanda Resebyrå AB/BQ Travel
Box 38
574 21 Vetlanda

Besöksadress: Brogårdsgatan 16 C
Telefon +46 383 191 50
bqtravel@vetlandaresebyra.se

