Færøyene – perlen i havet
2. – 10. mai 2018

Bli med på reisen og opplev:
 En av verdens minste «Hovedsteder»
 Uspolert skjønnhet og uberørt natur

 Båttur til fuglefjell og inn i dype grotter
 Færøysk historie, kunst og kultur

Sammen med godt reisefølge

Færøyene ble i norrøn
tid - og blir på islandsk
fremdeles kalt Færeyjar, mens
færøyingene selv
skriver Føroyar
(uttales førjar). Første
del av navnet er en
vestnorsk form for får
(fær). En færøysk
legende forteller at en gruppe nordmenn var på vei til Island da de ble
overmannet av sjøsyke, og derfor gikk i land på Færøyene. I følge legenden ble
disse menneskene så forelsket i øyene at de like godt bare bosatte seg der.
Forelsket ble vi også da vi var der i 2017, og vi vil derfor gjerne gi flere
muligheten til å oppleve det de vakre øyene har å by på av historie, kultur og
natur sammen med oss.
Færøyene er kanskje verdens mest
uberørte øygruppe, og består av 17
bebodde øyer og tallrike, for det meste
utilgjengelige småøyer. Øygruppen byr
på en reiseopplevelse helt utenom det
vanlige. Med sine bratte, grønne
fjellsider, idylliske innsjøer, dype grotter
og mørkeblått hav ser det ut som noe
som er hentet fra fjerne tider.
På denne rundreisen får du oppleve
høydepunktene av færøysk natur og
kultur. Vi starter og avslutter reisen i
sjarmerende Torshavn. Hovedstaden er
en levende og moderne by med mange kontraster mellom gammelt og
moderne. Vi vil oppleve spennende gammel kultur og tradisjon i møte med
moderne nordiske og internasjonale trender.
Vi bruker buss og båt og tar oss rundt på øyene. Vi skal bl. a oppleve
spennende historie på Kirkjubøur med fantastiske fortidsminner, båttur til
Vestmannaklippene, bygden Funning hvor de første Vikingene trolig gikk i land,
vandring i fantastisk landskap, flotte kirkebygg, bl. a Magnuskatedralen og
Olavskirken, vakker sang, lokal kunst, naturhavnen Gjøv, og Tjørnuvik som er
et sted Færøyingene gjerne besøker når de har ferie.
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Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole gir deg mer.
Hos oss står læring, trivsel og
trygghet i fokus. Vi ønsker å
skape en ramme rundt våre
reiser som gir hver enkelt
deltaker en følelse av
tilhørighet. Selv om du reiser
alene, er du aldri alene
sammen med oss - dersom du
ikke selv ønsker det.
Når vi arrangerer kurs der reise
er en del av opplegget, krever regelverket til Folkehøgskolesystemet som vi
arbeider etter, «at kurset settes inn i en pedagogisk sammenheng», og at det
skal gjennomføres samlinger før og etter reisen.
Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise. Vi krever ikke
oppmøte på Sømna, men de som har reist med oss tidligere, vet hvor verdifulle
forkursene er. Man blir kjent, og får en forsmak på det man skal oppleve. Vi
leier inn forelesere som gir interessant og nyttig kunnskap om reisemålet. Til
denne reisen kommer guiden vår, Jógvan Thomsen, fra Færøyene til forkurset.
Skolens reiseledere går gjennom praktiske forhold. Måltider og hygge er viktig
på forkursene, og besøket på Hildurs Urterarium er det bare å glede seg til!

Ettersamlingen arrangeres ei tid etter reisen, og vil normalt vare én dag. Felles
lunsj og middag er inkludert i totalprisen. Eget program sendes ut ei tid etter
hjemkomst. Vi møtes da for å evaluere, se bilder og oppsummere reisen vi har
vært på. Det er alltid hyggelig å kunne møtes igjen og dele minner og kunnskap
etter gode felles opplevelser.
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Dagsprogram
Dag 1/onsdag 2. mai - Forkurs (LM)
09:00 – 13:00: Forkurs, inkl. kaffepause.
13:00:
Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård.
14:00 – 17:45: Forkurs fortsetter, inkl. kaffepause.
18.15:
Avreise til Hildurs Urterarium for sosialt samvær
og 3-retters middag
22:30:
Retur til Vik.

Dag 2/ torsdag 3. mai - Buss til Værnes og fly til Færøyene via Bergen. (F)
06:30
Frokost.
07:40
Bussavgang til Værnes
16:25
Avreise fra Værnes. Mellomlanding i Bergen 17.25
18:45
Avgang til Færøyene
19:05
Ankomst Færøyene lokal tid. (Færøyene er 1 time bak Norge i tid.)
Vi kjører buss til hotellet i
utkanten av hovedstaden
Tórshavn. Underveis vil guiden
fortelle litt om Færøyene.
Ankomst til hotellet ca. Kl. 20:30.
Overnatting på Hotell Føroyar de
første to nettene. Rommene er
fine med god utsikt mot
Tórshavn, og restauranten
serverer god Færøysk mat.
http://hotelforoyar.fo/

4

Dag 3/fredag 4. mai – Kirkjubøur og historisk museum (FLM)
I dag skal vi besøke Kirkjubøur
som er Færøyenes kulturelle
vugge. Her vokste Sverre - som
senere ble konge av Norge –
opp. Det blir guidet vandring dit,
og på turen kan vi nyte utsikten
over Tórshavn og øyene Sandoy,
Hestur, Koltur og Vágar. Det blir
busstransport for de som ikke
ønsker å gå til fots. I Kirkjubøur ligger Kongsgården som har tilhørt den samme
familien i 17. generasjoner. Vi blir vist rundt av selveste Kongsbonden som er
meget kunnskapsrik og flink til å fortelle! På Kirkjubøur finnes landets
eldste kirke, Olavskirken fra 1200-tallet, som stadig er i bruk. Der finner vi
også ruinene av Magnuskatedralen fra 1300-tallet, som i dag er på
UNESCOs verdensarvliste. Vi får oppleve å spise lunsj i Roykstovan som er ca.
900 år gammel!
Turen over fjellet tar ca. 2,5 timer og er en lett til middels vanskelig vandretur i
noe ujevnt terreng. Vi tar buss tilbake til Tórshavn, og på vegen besøker vi
historisk museum som bl.a. huser gjenstander fra vikingtiden.
Kl. 19:00 Felles to-retters middag på hotellet.

Dag 4/lørdag 5. mai - Båttur til Vestmannaklippene og Gjógv (FM)
Vi spiser frokost og sjekker ut fra hotellet kl. 11:00
(bagasjen kan oppbevares på hotellet frem til avreise)
Tid på egenhånd for rusletur i nærheten av hotellet eller i
byen. Lunsj på
egenhånd.
Avreise fra hotellet
kl. 13:00 med buss
og guide til bygden
Vestmanna. Herfra
blir det båttur til steile
fjell og grotter som er
en av de største turistattraksjonene på Færøyene. Båten seiler gjennom smale
sund, inn i dype grotter og tett inntil de 600 m høye fuglefjellene. Hvor nærme
fjellene og grottene båten kommer er avhengig av vær. Båtturen tar ca. 2 timer.
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Turen fortsetter til den nordlige delen av Eysturøy.
Vi passerer Eiði hvor man kan se den kjente klippen som
kalles for “Giganten og kjerringa” og passerer Færøyenes
høyeste fjell, Slættaratindur (882m), før vi kommer til den
nordligste bosettingen på øya, Gjógv. Her skal vi overnatte
i 2 netter i trivelige omgivelser på Hotel Gjárgarður.
Innsjekking og toretters middag kl. 18:30. Kanskje tar vi en
kveldsvandring ned til den vakre naturhavnen etter
middag?
http://gjaargardur.fo/

Dag 5/søndag 6. mai – De nordlige øyene og Sør – Eysturøy (FLM)
Avreise fra hotellet kl. 09:00 med buss og
guide. Turen går via bygden Funning, hvor
det sies at de første vikingene kom i land,
og fortsetter nordover gjennom fargerike
småsteder og vi krysser broen over
Atlanterhavet som gir forbindelse mellom
øyene Strømøy og Eysturøy. Vi kjører til
Nordøyene gjennom den undersjøiske
tunnelen som forbinder øyene med
fastlandet. I Klaksvik som er Færøyenes
nest største by, besøker vi Christianskirken
og kirkekjelleren med kunst etter den lokale
kunstneren Edward Fuglø. Det blir
sightseeing i Klaksvik før turen fortsetter til
den sydlige delen av Eysturøy hvor vi
besøker garnbutikken Navia i Toftir og får
høre om tradisjonene rundt ull og strikking
på Færøyene. Vi besøker sauefjøs, hører om sauehold på Færøyene og får
smake skerpikjøtt.
Lunsj serveres hjemme hos Lena og Jacob i Søldarfjørdur. Vi får også oppleve
Færøysk hagekultur på sitt aller beste. Vi kjører rundt innsjøen Toftavatn hvor
de har en vindmøllepark før vi kjører tilbake til Gjógv for overnatting og toretters middag kl. 18:00. Lett kveldsvandring til den kjente naturhavnen i Gjógv
etter middag.
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Dag 6 /mandag 7. mai – De idylliske bygdene Tjørnuvik & Saksun, Bø og
Gásadalur (FLM)
Avreise fra hotellet kl. 10:00 med buss og
guide. Vi kjører til bygden Tjørnuvik som er
kjent for vakker natur og flott sandstrand.
Her blir det omvisning i denne lille bygden,
og vi får høre sang i kirken. Herfra fortsetter
vi til bygden Saksun som er omringet av
høye fjell. Vi skal besøke museet
Dúvugarður, som er en samling av gamle
hus og gjenstander. Der er også en
bitteliten hyggelig kafe som selger kaffe. Er vi heldige har de åpnet. Vi nyter
utsikten mens vi koser oss med medbragt matpakke. Herfra kjører vi til de
vakre bygdene Gásadalur og Bøur før vi returnerer til Torshavn for overnatting
på Hotell Føroyar de neste tre nettene.
To-retters middag på hotellet kl. 19:00.

Dag 7 /tirsdag 8. mai – Sandøy med Færøysk historie, kunst og kultur
(FM)
Formiddagen på egenhånd for å
gå på oppdagelsesvandring i
Torshavn. Kanskje du kan
besøke butikken Østrøm ved
havneområdet hvor de viser frem
og selger moderne færøysk kunst
og kunsthåndverk. Eller ta turen
innom butikken Tutl som selger
færøysk musikk eller Staðið med
bl.a. færøyske klær. Ellers er det veldig hyggelig å bare vandre rundt i byen.
Kl. 12:30 blir gruppen hentet på hotellet av buss og guide for en kjøretur til
havnen «Gamlarætt» for en 30 minutters fergetur over til Sandøy. Øyen er den
femte største av Færøyene, og har fått navnet sitt etter de fine sandstrendene.
Vi besøker bygdene Sandur og Húsavík hvor man kan se ruiner fra
middelalderen som tilhørte gården til den norske Guðrun Sjúrðardóttir som
også hadde eiendommer på Shetland. I bygden Dalur blir det en kort omvisning
før turen avsluttes med Færøysk kulturaften med middag, sang, historier og
dans. Retur til Tórshavn med ferge og buss. Tilbake i Torshavn ca. kl. 21:40.
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Dag 8 /onsdag 9. mai – Hovedstaden Torshavn, historisk museum (FLM)
Dagen starter med lett byvandring i
Færøyenes hovedstad med besøk bla.
til den hyggelige, historiske bydelen
Reyn. Vi skal også besøke Tinganes
som er stedet der vikingene grunnla
parlamentet i år 825. Guiden forteller
spennende historier om denne bydelen
som kjennetegnes av gamle svarte
trehus med torvtak, og røde offentlige bygninger.
Etter byvandringen kan du utforske
Tórshavn på egenhånd. Du kan også
velge å besøke øyen Nolsøy som er
ca. 10 km2, har ca. 200 innbyggere
og ligger like utenfor Tórshavn.
Nolsøy er kjent for sitt sjarmerende
sentrum og mye sjøfugl. Fergen fra
Torshavn tar ca. 20 minutter og seiler
flere ganger om dagen. F.eks er det
mulig å ta fergen til Nolsøy kl. 12:30 med retur kl. 16:50.
Vi møtes til avskjedsmiddag kl. 19.00 på hotellet.

Dag 9 /torsdag 10. mai – Hjemreise
Avreise med buss fra hotellet kl. 06:30.
Avreise med fly til København kl. 08:30, ankomst København kl. 11:35.
Videre til Trondheim kl. 12:15, ankomst Trondheim kl. 13:50. Vi setter opp buss
for retur til Sømna dersom det blir nok påmeldte.
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

I samarbeid med Islandspesialisten
ønsker vi deg velkommen til lærerike og
spennende dager spekket med gode
opplevelser på

Færøyene –perlen i havet
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Kostnader
Pris pr. pers i dobbeltrom:

kr. 24 670,-

Pakkeprisen inkluderer:

















Overnatting med full pensjon på Sømna Kro og gjestegård 2. – 3. mai
Busstur tur/retur Hildurs Urterarium med 3-retters middag
Flyreise Trondheim – Færøyene tur/retur og flyskatter
Buss fra Sømna til Værnes
Transfer til hotellet på Færøyene ankomstdagen
Overnatting på Hotell Føroyar i 5 netter og Hotell Gjáargarður í 2 netter
Frokost inkludert.
Program med guide som beskrevet;
Vandring/utflukt til Kirkjubøur, besøk til historisk museum og byvandring.
Båttur til Vestmannaklippene, busstur med guide og middag dag 3 (Lunsj
på egenhånd)
Utflukt med buss og guide jfr. Program, lunsj og middag dag 4
Utflukt med buss og guide jfr. Program med lunsj og middag dag 5
Fergetur og guidet utflukt med Færøysk aften inkludert middag, dag 6
(Lunsj på egenhånd)
Avslutningsmiddag dag 7. (Lunsj på egenhånd)
Transfer til flyplassen for hjemreise.
Tips til guide og sjåfør
Reiseledere som tar godt vare på deltakerne

Her bor gruppen i flere bygg som alle tilhører Gjáargarður.

Ikke inkludert:






Lunsj dag 3, 6 og 7 og drikke til måltidene.
Avbestillingsforsikring ved sykdom
Reiseforsikring
Enkeltromstillegg Færøyene kr. 4 900,Eventuell transport fra Værnes til Sømna onsdag 10. mai kr. 500,-

Prisene er med forbehold om prisendringer fra leverandør.
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Påmelding og betingelser
1 Påmelding
Fyll ut og send inn påmeldingsskjema bakerst i dette programmet, eller bruk
skjema på nettsiden vår. Man er ikke sikret plass før dette skjema er mottatt av
NNPS. Navnet må skrives nøyaktig slik det står i passet. Legg ved eller
send inn kopi av passet.
2 Påmeldingsfrist
Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen 1. februar 2018.
Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til å sikre nok
deltakere til at turen kan gjennomføres.
3 Depositum og betaling
Depositum (kr. 2 000,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca.35
dager før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes
det innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, f.eks. ekstra døgn under
forkurset el. annet, faktureres etter hjemkomst.
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort.
4 Forsikring
Alle reisende anbefales å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den
reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes.
5 Avlysning eller utsettelse av turen
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme
kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres.
Påmeldte får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen
skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne.
Dette skal skje snarest mulig og senest to uker før avreise.
6 Endring av pris
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre
over.
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7 Avbestilling ved Force Majoure
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av
dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger,
naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som
må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre
seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran,
tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av forannevnte
årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var
eller burde vært kjent før bestilling.
8 Avbestilling av andre grunner
Reisen kan avbestilles før avreise mot et gebyr på følgende vilkår:
 Avbestilling etter påmeldingsfrist og mer enn 35 dager før avreise: gebyr
likt depositum på kr. 2 000, Avbestilling 35 – 21 dager før avreise: 50% av reisens pris
 Avbestilling 21 dager før avreise eller senere, eller hvis den reisende
uteblir ved avgang: turens pris i sin helhet
Er man syk og har avbestillingsforsikring får man refundert reisen via sitt
forsikringsselskap.
9 Ved evt. endring av reiserute
Skulle det under reisen oppstå naturkatastrofer, lokale streiker e.l. som tilsier at
reiseruten må legges om, gir dette normalt ikke rett til reduksjon i prisen, men
et alternativt opplegg så godt som mulig under rådende forhold.
10 Bistandsbehov
Deltaker som har et bistandsbehov utover det som er normalt f.eks.
bevegelseshemning, plikter å sørge for å ha følge på turen som kan hjelpe til.
Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og
kondisjon. Dersom det er mulig legger vi til rette for deltagere som måtte ha
fysiske begrensninger. Ta gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt.
11 Opptreden
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de
medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for
arrangøren. NNPS har rett til å avvise en reisende ved reisens start hvis disse
kravene ikke oppfylles. De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget
ansvar.
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PÅMELDINGSSKJEMA

Færøyene –perlen i havet

2. – 11. august 2018
Tidligere
kursdeltaker

Fødsels- og personnr. (11 siffer):
Navn:
Adresse
Postnr:

Poststed:

Mobil:

E-post:

Jeg ankommer Sømna: 1. mai
Jeg ønsker:

Enkeltrom

2. mai
Dobbeltrom

På Færøyene ønsker jeg: Enkeltrom

Dobbeltrom

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:
Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 10. mai
Jeg planlegger å forlate gruppen på Værnes.

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.

Jeg tillater ikke at bilder av meg brukes i markedsføring av NNPS
Dato/underskrift:
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