
                        

 

 

Rejse til Færøerne 27. april til 1.  maj 2022 
TEKNIQ EL Storstrøm 

Færøerne – Nordatlantens skjulte skat - er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige 
del af Atlanterhavet mellem Storbritannien, Island og Norge. 17 af de 18 øer er beboet. 
Befolkningstallet er omkring 51.000, hvoraf 21.000 bor i Tórshavn kommune. Øerne er adskilt af 
smalle sunde og fjorde men forbundet med tunneller og færger.  

Færingerne taler færøsk. Foruden færøsk er dansk også officielt sprog, men det bruges ikke af 
færingerne som dagligt talesprog. Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet. 

Fiskeri og lakseopdræt er hovederhverv på øerne. 

Valuta er færøske kroner. 

Færøerne er dale grønnere end grønt og enorme vidder. Fjelde, fjorde og frisk luft. Et skulpturelt 
landskab af rå og lodrette klippeformationer. Stilhed, et afvekslende lys og et brusende Atlanterhav. 
Færøerne er først og fremmest kendt for deres smukke, rå natur og et omskifteligt vejr. Vejret er 
mildt men præget af det omgivende hav.  

Færøerne og den færøske kultur er en velbevaret hemmelighed for de fleste, men vælger du at 
aflægge de afsidesliggende øer i Nordatlanten et besøg, venter der dig masser af enestående 
oplevelser. Oplev den gæstfrie befolkning med en stærk og spændende kulturarv. Festivaler og 
fremragende spisesteder- bl. a. nyslået Michelin-restaurant. 

Charmerende Tórshavn – verdens mindste hovedstad. På den største ø Streymoy ligger Tórshavn, 
der er en af Nordeuropas ældste hovedstæder med verdens ældste parlament ”Tinganes”. I 
Tinganes-området er det værd at opleve den velbevarede, gamle bykerne Á Reyni, der ligger ved 



havnen, og hvis ældste hus kan dateres tilbage til 1200-tallet. Det, der i gamle dage var bydel for 
byens fattige borgere, er nu et attraktivt område for kreative og velhavende færinger. Det er nemt 
at gå rundt på egen hånd i byen. Tórshavn er en moderne storby med mange seværdigheder, 
restauranter og spændende butikker. 

Onsdag den 27. april 2022 – ankomst kort besøg på øen Vagar. 

 

Múlafossur  

12.25 afrejse fra København med Atlantic Airways. 
13.40 ankomst Vagar Lufthavn som ligger 45 km vest for hovedstaden Tórshavn. 
Gruppen bliver budt velkommen i Vagar Lufthavn af jeres guide, og vi tager på en lille udflugt på 
øen Vagar inden vi kører mod Tórshavn. Vi kører til den lille bygd Gásadulur, som ligger tæt på 
lufthavnen. Her får vi mulighed for at gå ad en lille sti, som tager os til det fortryllende vandfald 
Múlafossur. Vi når også en let frokost – 3 stk. smørrebrød samt en øl eller vand -  på den lokale 
café Café Gásadalsgardur. Herefter kører vi mod Tórshavn til hotel Føroyar – 4**** hotel i 
udkanten af Tórshavn.  Vi checker ind på hotellet i deluxe værelser med havudsigt og nyder et lille 
hvil inden middagen.  
Middag The Tarv Grill House. 

 

 



Torsdag den 28. april – virksomhedsbesøg. 
Morgenmad på hotellet. 
09.00 vi tager ud og ser det nye kraftværk hos SEV, som åbnede den 29. april 2020. Se mere om 
kraftværket på internettet, som giver et fantastisk billede af kraftværket. Rundvisning på værket af 
ledelsen. Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål. Efter besøget på kraftværket vil vi se lidt 
på den grønne energi, som SEV også kan tilbyde. Vi tager op til vindmølleparken i Húsaahagi. Den 
største og nyeste vindmøllepark på Færøerne. Og vi hører lidt om deres 2030 strategi. 
12.00 frokostbuffet i Nordens Hus i Tórshavn. Efter frokost rundvisning til fods i Tórshavn og 
transfer tilbage til hotellet. 
15.00 ca. er vi tilbage på vort hotel. 
17.30 transfer til det nye OY bryghus. 
17.45 rundvisning og ølsmagning. 
19.00 middag i bryghuset. 

 

Fredag den 29. april – besøg virksomheden p/f Petur Larsen i Fuglafjørdur 
Morgenmad på hotellet. 
08.30 afgang mod Fuglafjørdur via den nye underjordiske tunnel Eysturoyar. Her besøger vi 
virksomheden Petur Larsen. Firmaet producerer maskiner til fiskeindustrien. 
12.00 frokost i restaurant Muntra i Fuglafjørdur hvorefter vi sætter kursen mod vort hotel i 
Tórshavn atter via den nye tunnel. 
Resten af eftermiddagen på egen hånd. 
Middag i restaurant Skeiva Pakkhús. Italiensk inspireret mad i gammelt pakhus fra 1927 
beliggende ved marinen i Tórshavn. 
 

Lørdag den 30. april – Færøernes højdepunkter Saksun, Gjógv, Kirkjubøur samt Tjørnuvik. 

 

 

Udsigt over Saksun Bygd 



Morgenmad på hotellet. 
I dag tager vi på en udflugt, hvor vi kommer til at opleve nogle af de steder, man bare skal se, når 
man besøger Færøerne. Vi starter dagen med at køre op til den smukke landsby Saksun, som er 
kendt for sin lagune. Her vil være mulighed for en lille vandretur i fjeldet. Herefter sætter vi kursen 
mod den romantiske landsby Gjórgv, hvor vi spiser frokost på Gjáardagdur. Efter frokosten sætter 
vi kursen lidt syd på igen og kører op til den lille landsby Tjørnuvik, en af de smukkeste strækninger 
på Færøerne, hvor man kan se klipperne Risin og Kellingin  (Kæmpen og Kællingen). Her nyder vi 
en kop kaffe med vafler. Vi afslutter dagen med et besøg i Kurkjubøur, Færøernes kulturelle 
centrum, hvor vi besøger Kongsgården og Olavskirken. 
19.00 afskedsmiddag på hotel Føroyar. 

 

Søndag den 1. maj hjemrejse 
12.30 transfer med guide fra hotellet til lufthavnen og check-in. 
14.30 afrejse fra Tórshavn med Atlantic Airways. 
17.35 ankomst til København. 

 

Prisen er kr. 9.700 for hele arrangementet incl. udflugter, middage mv. excl. drikkevarer. 

Vi har forhånds booket 50 pladser til turen, der er forbehold for om dette kan forøges ved stor tilmelding, 
derfor gælder først til mølle-princippet, hvis det ikke er muligt at øge antallet. 

Foreningen giver et tilskud på kr. 8.000 pr. medlemsvirksomhed af TEKNIQ EL Storstrøm 

Bindende tilmelding senest 1. december 2021 

Betaling sker umiddelbart efter tilmeldingen, af det fulde beløb, tilskuddet på de kr. 8.000 refunderes 
umiddelbart før afrejse, ved afbud refunderes betaling ikke. 

Evt. skattebetaling i forbindelse med denne rejse, er et mellemværende med det enkelte 
medlemsvirksomhed og skat, rådfør jer med egen revisor. 

 

 

 


