Autentiske Færøerne
28.05 – 01.06
2017

På vores rundrejser kan vi tilbyde de bedste natur- og kulturoplevelser
Vi har iblandt disse oplevelser givet det en ekstra tanke
Vi kommer bl.a. til at besøge Færøernes kulturcenter i Kirjubøur, Magnus katedralen og
kongsbondegården fra det 11. århundrede
Vi tilrettelægger alt, så du kan koncentrere dig om at opleve. Sammen med den lokale rejseleder
kommer du tæt på de lokale og kan opleve det autentiske Færøerne
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Bornholms Tidende i samarbejde med OurWorld A/S tilbyder denne rejse til Færøerne.
28.maj
Vi afrejser fra Rønne kl. 14.00, flyver videre mod
Vagar på Færøerne, hvor vi lander kl. 19.50.
Bussen med den lokale guide kører os fra Vágar
lufthavn til hotellet Tórshavn, det tager en lille
times tid.
Et let måltid kan købes ombord på Atlantic
Airways. Vand, sodavand og kaffe/te er gratis. Vi
er ved hotel Tórshavn ved 21.30 tiden.
Hotellet er centralt beliggende i Torshavn, så det
er nemt at komme rundt – også til fods.
29.maj
Efter morgenmad besøger vi den gamle bydel
Tinganes og Reyn med de små gyder og
charmerende huse med græs på taget. Den lokale
guide fortæller gode historier om fortiden og
nutiden og måske møder man lagmanden eller en
af William Heinesens - Fortabte Spillemænd.
Turen går også forbi Domkirken og det hyggelige
område Vågsbotn med de mange både, her ses
tydeligt at fiskeri og havet har stor betydning for
lokalbefolkningen. Desuden får vi rundvisning i
den igangværende bygning Glasir – Færø
historiens dyreste byggeri, med en forventet pris
på 515 millioner kroner. Herefter besøg i Nordens
Hus. Her er det muligt at købe frokost.
Efter frokost går turen til Færøernes kulturcenter
i bygden Kirjubøur, hvor vi besøger Magnus
katedralen, som aldrig blev færdigbygget fordi
byggeherren blev dræbt af lokale modstandsfolk
under et oprør. Vi besøger også Olavs kirken samt
røgstuen på kongsbondegården hvor man virkelig
kan mærke historiens vingesus. Både katedralen,
kirken og kongsbondegården stammer fra
omkring det 11.århundrede. Den nulevende
kongsbonde er nr. 17 i rækken.

30.maj
Efter morgenmad på hotellet skal vi udforske den
spændende ø Østerø. Vi kører langs kystvejen,
krydser broen over Atlanten til Østerø, til Eidi, og
derefter kører vi op over fjeldet mod Færøernes
højeste fjeld Slættaratindur, på turen kan vi se
udsigten til klippeformationer ude i havet også
kaldet Kæmpen og Kællingen. Da kæmpen og
kællingen, som de første begejstrede turister,
ville slæbe Færøerne med hjem til Island, lagde
de rebet omkring Eiðiskollur. De asede og
masede, men glemte tiden, hvorefter solens
første stråler ramte dem og de blev til sten og de
står de fortsat idag Turen fortsætter igennem den
mest dramatiske og flotte natur til bygden Gjógv,
hvor vi besøger naturhavnen, ser kirken, og
monumentet over de forulykkede fiskere, her
spiser vi frokost på det hyggelige spisested
Gjáargardur. Retur til Tórshavn via bygden
Funning, hvor det siges at vikingerne kom i land.
Vi kører først en afstikker til den sydlige del af
Østerø til bygden Toftir, hvor vi besøger
Strikkebutikken Navia og hører lokale strikhistorie. Undervejs til Torshavn besøger vi et
meget hyggeligt og populært privat hjem i
bygden Søldafjørður, hvor der serveres kaffe og
hjemmebag i den gamle stue.
Frokost samt kaffe og hjemmebag er inkluderet.
31.maj: Formiddag - Tilvalg:
Brug formiddagen på egen hånd i Torshavn, eller
tage med på denne ekstra udflugt:
Så tæt på og dog en verden til forskel. Det er den
almindelige reaktion efter den 20 minutter lange
sejltur med færgen, Ternan, fra Tórshavn til den
lille ø Nólsoy, der ligger lige ud for hovedstaden. I
den postkort-smukke natur på øen, som både er
af passende størrelse til en koncentreret
oplevelsestur på få timer og interessant nok til
flere dages ekskursion, er det, som om tiden
næsten er gået i stå. Og dog er der masser af liv
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mellem de farvestrålende huse. Vi besøger den
gamle trækirke og komme indenfor i det lokale
museum Við Brunn. I kælderen står den lille
træbåd, Diana Victoria, som øens helt Ove
Joensen, i 1985 brugte til at ro de 900 sømil fra
Nólsoy til Langelinie for at kunne kysse den lille
havfrue.
Frokost serveres på den lokale cafe og er
inkluderet i tilkøbsprisen.
Ved ankomst på Nolsoy vil vi blive modtaget af en
lokal guide, som både er historie fortæller og viser
dig øens seværdigheder.

31.maj. Eftermiddag
Denne eftermiddag er inkluderet i programmet
Intet syn er så fantastisk og overvældende som
fuglebjergene set fra havet, hvorfor en bådtur til
vestkysten mellem Vestmanna og Saksun er et
must-see for alle. Med sikkerhedshjelmen på
hovedet sejler man tæt ind under de stejle
bjergsider og enorme klippesøjler, der rejser sig

flere hundrede meter over havet. Stille sejler de
små både gennem grotterne i de
himmelstræbende klipper, hvor lyset spiller i det
klare vand. Langsomt vugges der på bølgerne ind
i smalle laguner, hvis frodige skrænter står i
skærende kontrast til den forslåede klippe væg
ud mod havet. Oven over hovedet kaster i
hundredevis af søfugle sig ud fra klippe hylderne
og flyver ud på åbent hav for at fange føde til sig
selv og ungerne.

1.juni
Tidligt afsted med bus fra hotel Torshavn til Vagar
lufthavn, både Billund – og gæsterne fra
København er med samme bus til lufthavnen.
Gæsterne fra Billund skal flyve kl. 07.30, lander
kl.10.30 i Billund, gæster til København flyver
kl.08.30, lander kl. 11.35 i Københavns Lufthavn.
Vi flyver videre til Rønne kl. 14.35.
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Prisoversigt
Pris per person i delt dobbeltværelse

DKK. 9.995,-

Tillæg for enkeltværelse

DKK. 1.780,-

Rejsens pris inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rønne – København – Rønne
København – Færøerne – København
Bus og guide fra lufthavnen til hotellet
Bus fra hotellet til lufthavnen - uden guide
4 overnatninger i Tórshavn
4 x morgenmad (på afrejsedagen 1.juni serveres et mindre morgenmadsmåltid, idet vi skal tidligt i
lufthavnen)
Program som beskrevet
Lokal dansk talende rejseleder på udflugterne
Lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg per 31. oktober 2016

Rejsens pris inkluderer ikke:
•
•
•
•

Forsikringer
Måltider der ikke er nævnt i rejsebeskrivelsen
Drikkevarer
Sejlturen til Nolsoy – pris per person kr. 600,- (Forudbestilles hos OurWorld )

Nolsoy:
Tilvalg:
Hvis du vælger denne fremragende tur, skal du være opmærksom på, så snart du er tilbage kl.13.30,
kører vi til det lille færgeleje ved Vestmanna og sejler ud til fuglefjeldet.
For gæster der har brugt dagen til egne oplevelser samt gæster der kommer tilbage fra Nolsoy kl.13.30 er
aftalen, vi mødes alle på havnen, hvor bussen står parat.

Tilmelding til denne rejse kan ske skriftligt til OurWorld på info@ourworld.dk
Eller på telefon 97 42 50 40 mellem 9.00 – 16.00.
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Rejsebetingelser for rejse til Færøerne
Prisændringer
OurWorld A/S kan under særlige forudsætninger hæve
eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på
væsentligt ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye
skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og
lign. En prisændring vil blive varslet hurtigst muligt og
senest 20 dage før afrejse. OurWorld A/S kan dog
aldrig forhøje rejsens pris med mere end 10 %.
Såfremt dette sker, kan rejsedeltageren frit afbestille
rejsen.
Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på
rejsen.
Rejsedeltagerens ændring
Navneændring er efter billetudstedelse ikke muligt.
Rejsedeltagerens afbestilling
Indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt.
Senere afbestilling end 60 dage før afrejse medfører,
at hele det indbetalte beløb er tabt.
Afbestilling skal altid foregå skriftligt.
Afbestillingsforsikring
OurWorld A/S anbefaler, at man tegner en
afbestillingsforsikring.
Forsikringen skal bestilles samtidig med rejsen.
Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan
påbegynde rejsen pga. død eller alvorlig akut
sygdom/tilskadekomst, som kræver
hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje
eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede
eller nærmeste pårørende eller rejseledsager.
OurWorld A/S etablerer afbestillingsforsikringen ved
Gouda rejseforsikring.

Rejsedeltagerens ansvar
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller
ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der
ikke forventes nogen godtgørelse.
Rejsedeltageren skal rette sig efter rejselederens
anvisninger samt sørge for, at
bagage mv. er på rette sted. Rejsedeltageren er
ansvarlig for enhver skade forårsaget pga.
tilsidesættelse af rejselederens anvisninger. Enhver
rejsedeltager er selv ansvarlig for at kende gældende
toldregler.
Har deltageren ikke modtaget forsikringsbetingelser,
skal man kontakte OurWorld A/S.
Aflysning/ændring
Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået
tilstrækkeligt deltagerantal (20 deltagere). Ved
aflysning af en rejse godtgøres det fuldt indbetalte
beløb. OurWorld A/S er forpligtet til senest 60 dage
før afrejse at underrette rejsedeltagerne, såfremt der
ikke er tale om en pludselig opstået situation.
Bureauet forbeholder sig ret til at ændre en rejse, hvis
tvingende forhold gør dette nødvendigt, fx omlægning
af en rejserute, ændring af overnatningssteder samt
flytte gæster til et andet hotel af samme standard.
Rygning
Rygning i busser, hoteller og fly er ikke tilladt.
Bonusprogrammer
Dette er en sag mellem deltageren og flyselskabet.
Reklamationer
Skal fremsættes til rejseleder eller operatør straks.
Rejselederen/operatøren vil straks forsøge at udbedre
skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal
reklamation omgående ringes eller sendes skriftligt til
OurWorld A/S.
Evt. godtgørelse pga. flyforsinkelse er en sag mellem
flyselskab og deltageren.
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