
																	 																						 	
                                                       

Amazing Faröer Eilanden 

8-daagse rondreis  - 20 tot 27 juli 2021 

half pension dag 2 tem 7 

 
HOOGTEPUNTEN 

• Puur en ongerepte Deense 
eilandengroep  

• Kleine kerkjes in mooie 
locaties en Vikingcultuur 

• jan-van-genten en 
papegaaiduikers spotten 

• Indrukwekkende zeekliffen, 
fjorden,  spitse bergtoppen 

• Ruwe landschappen, met 
watervallen, valleien met 
schapen weg van de massa… 

	



																	 																						 	

  
REISPROGRAMMA 

Dag 1: Vertrek  

Vertrek vanuit Brussel of Amsterdam (betere connecties) voor een vlucht naar 
Kopenhagen en aansluitend naar Vágar op de Faröer Eilanden. De wilde, winderige Faröer 
met z’n ruwe schoonheid zijn niet zo bekend, maar werkelijk een verborgen schat 
gelegen tussen Schotland en Ijsland. Tijdens deze reis maken we kennis met zowel de 
culturele aspecten als ook de mooie natuur. We worden in de luchthaven opgewacht en 
we worden naar Tórshavn gebracht. We logeren er in een eenvoudig guesthouse met 
gedeelde faciliteiten, en zullen vanuit Tórshavn de volgende dagen op verkenning gaan. 
We doen dit in internationaal gezelschap onder begeleiding van een lokale gids.   

Tijdens deze reis is 5 keer de lunch inbegrepen en het ontbijt inbegrepen. Na de 
excursies kunnen we ’s avonds in Tórshavn samen gaan eten. 

Dag 2: Het eiland Vágar 

Het lijkt wel als we op reis zijn in een postkaartje… 

De eerste stop van vandaag is in het pittoreske dorpje Bøur om te genieten van het 
beste uitzicht op Tindhólmur en de vrijstaande rotsen, Drangarnir. Verder naar 
Gásadalur waar we wandelen naar de meest gefotografeerde waterval op de Faeröer, 
Múlafossur. 

 

Onderweg passeren we Trælanípan ‘het meer boven de oceaan" en we bezoeken de 
plaatselijke kerk en het oorlogsmuseum. 

 

 

 



																	 																						 	
Dag 3: De Gouden Cirkel - de dorpjes Saksun, Tjørnuvík en Gjógv  

We rijden naar het idyllische dorpje Saksun, dat schilderachtig ligt ingebed in een 
kleine fjord met hoge bergen aan beide zijden. We rijden verder naar het dorp 
Tjørnuvík, onderweg stoppen we bij de waterval Fossá. Vanuit Tjørnuvík kunt u de 
indrukwekkende rotsformaties de Reus en de Heks zien. 

Voordat we Gjógv bereiken, hebben we uitzicht op de hoogste berg van de Faeröer, 
Slættaratindur (882 m). In Gjógv zien we de natuurlijke haven waarnaar het dorp is 
genoemd. 

Dag 4:  Hoogtepunten van het noorden - Mikladalur en het dorp Trøllanes. 

Met de veerboot gaan we van Klaksvík naar het eiland Kalsoy, waar we een stop maken in 
het dorp Mikladalur, om het prachtige beeld van de zeehondenvrouw te zien 

. 

Van daaruit gaan we naar het dorp Trøllanes, een locatie die gebruikt werd en in de 
James Bond film - No Time To Die. De natuur in het noorden is adembenemend, en 
wordt gedomineerd door hoge en steile bergen. Terug op Borðoy verkennen we de 
tweede grootste stad Klaksvík, een van de belangrijkste dorpen in de visserij-industrie. 

Op het eiland Eysturoy bezoeken we een schapenboer alvorens terug te keren naar 
Tórshavn via de nieuwe onderzeese tunnel. 

 

 



																	 																						 	
Dag 5: De kliffen van Vestmanna en Viking nederzettingen 

Vanuit Tórshavn rijden we naar het dorp Vestmanna waar we een 2 uur durende 
boottocht maken langs de spectaculaire kliffen, in grotten, ….een fantastische ervaring 
– dus zeker je camera niet vergeten. 

 

Op de terugweg naar Tórshavn, maken we een stop bij een oude Viking boerderij in het 
mooie en schilderachtige dorpje Kvívík. Hier zullen we een oude opgraving zien van 2 
Viking longhouses. Dit geeft ons een idee in hoe het dagelijks leven er in de Vikingtijd 
uitzag. 

We rijden via de bergweg terug naar Tórshavn en maken onderweg ook nog een paar 
fotostops. 

Dag 6: het Saga-eiland Sandoy en Kirkjubøur 

Dagtocht naar het historische eiland Sandoy, een van de meest ongerepte eilanden waar 
je nog de oude, Faroese manier van leven kan ervaren. 

We rijden van Tórshavn over de berg naar de veerhaven Gamlarætt waar we onze ferry 
nemen. Op de vaart over de Sont genieten we van het uitzicht op Hestur en Koltur. De 
gids vermaakt ons met saga’s van het eiland. We bezoeken het lokale kerkje en genieten 
van fantastische uitzichtpunten en kleine dorpjes. 



																	 																						 	
Voordat we terugkeren naar Tórshavn, bezoeken we Kirkjubøur, het historische en 
culturele centrum van de Faeröer met z’n onvoltooide Magnus kathedraal en de kleine 
middeleeuwse kerk van St. Olav. 

Dag 7: Het eiland Mykines 

Vandaag plannen we een boottocht langs majestueuze kliffen en spitse bergtoppen en 
varen we naar het meest westelijk gelegen eiland Mykines. We zien er de  
indrukwekkende jan-van-genten die alleen op Mykinesholm broeden en de charmante 
papegaaiduikers met hun kleurrijke snavels.  Alweer een prachtige dag. 

 

Dag 8: Terugkeer 

Vrije tijd tot transfer naar de luchthaven. En terugvluchten via Kopenhagen naar 
Brussel of Amsterdam. 

 

Prijs: 2899 euro pp 

Vluchten zijn niet inbegrepen – op het moment van aanvraag, bekijken we de 
beschikbare vluchttarieven en doen we een voorstel. Richtprijs is 500 euro pp, voor 
vluchten vanuit Amsterdam, met een koffer inchecken inbegrepen. 

Singeltoeslag.: 395 euro. 

Inbegrepen:  

- Guesthouse Marknagil met gedeelde faciliteiten (per 2 kamers is er een 
badkamer met douche en toilet) Kamer met ontbijt 



																	 																						 	
- Inkomgelden, excursies en transfers volgens programma.  
- De excursies zijn in internationale groep. Meestal groepen van rond de 20 

personen. 
- Excursies met lokale Engelstalige gids en Nederlandstalige begeleiding 

tijdens de reis 
- 6 lunches 

 
Niet inbegrepen:  

- Vliegtickets. 
- Reisverzekering. 
- Overige maaltijden en drank 
- Persoonlijke uitgaven. 
- Fooien. 
- PCR-testen 

 
We volgen op wat reisvoorwaarden van Denemarken en België zijn. Op dit moment moet 
je voor vertrek een PCR-test doen in België, en ook één bij aankomst. Mogelijk 
veranderen de regeltjes in de komende weken. Voor vertrek laten we u een update 
weten. 

 


