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EN VERDEN AF MULIGHEDER

Oplevelsesrig
rejse til Færøerne

Egon’s Rejsebureau – En del af VIKINGBUS®

Foreningen Norden Slagelse: Færøerne – Flyrejse – 6 dage
Færøerne er et af de tre selvstyrende områder i Norden, og landet består af 18 større og
mindre øer, som forbindes af tunneller og færger. Landskabet er barskt med stejle klipper,
græsklædte åse og lidt skov.
1. dag: Med fly til Færøerne
– oplevelser i Tórshavn

Afrejse fra Slagelse og med bus til
Københavns Lufthavn. Fælles check-in,
hvorefter er der mulighed for at købe
morgenmad i lufthavnen. Der flyves
med Atlantic Airways til Vagar lufthavn
på Færøerne.
Med bus mod hotellet i Tórshavn,
hvor vi først opbevarer vores bagage
på hotellet, derefter med bussen til
centrum af Tórshavn. Først bliver der
tid til frokost på egen hånd, hvorefter vi
skal på en byvandring. Her ser vi bla.
den smukke domkirke samt bydelen
Tinganes med de små sorttjærede huse,
hvoraf mange har græstørv på taget.
Vi kommer helt ud til spidsen hvor
lagmanden sidder med udsigt til soluret
fra vikingetiden og hvor de moderne
fragtskibe og cruiselinere ligger. Herude
holdt færingerne også Ting, da de bosatte
sig på øerne i det 9. århundrede og det
var også her, at man først proklamerede
Færøerne kristent omkring år 1000.
Vi skal også besøge den historiske
fæstning, Skansin, med det ikoniske fyrtårn. Sidst på eftermiddagen indkvarteres
vi på hotellet og senere nydes aftensmaden.

2. dag: Nordens Hus – Saksun – Gjógv
Efter morgenmaden går vi til Nordens
Hus, hvor der venter en rundvisning.

Nordens Hus er Færøernes største kul
turhus og danner ramme om en mang
foldighed af nordisk musik, litteratur,
scenekunst, film og billedkunst.
Derefter med bus til den lille bygd
Saksun, hvor vi bliver mødt af en flot
udsigt over grønne fjelde, vilde vand
fald samt græstækkede huse. Saksun
på den nordlige del af øen Streymoy er
en klasse for sig. Saksun er med sine
ca. 14 fastboende indbyggere et helt
unikt sted, hvor man også kan besøge
den fredede kongsgård Dúvugarðar
fra 1600-tallet, der i dag fungerer som
museum, eller kik ind i den gamle
kirke, der i 1856 blev flyttet fra byen
Tjørnuvík.
Søen Saksunarvatn ligger for foden
af de høje fjelde og leder tankerne hen
på et naturligt amfiteater. Søen er et
yndet sted for lystfiskere og er specielt
kendt for laksefiskeri. Ved lavvande er
det muligt at gå nede ved vandet på det
fine, mørke sand.
Videre til det smukke Fossá vand
fald, der er 140 meter højt og bruser
ned ad fjeldsiden. Fælles frokost
undervejs på turen.
Derfra mod Gjógv, hvor vi kommer
op over fjeldet ved Slættaratindur.
Gjógv er en charmerende lille bygd
placeret på nordøstkysten af øen
Eysturoy. Gjógv er med sine maleriske

og farverige træhuse omgivet af klipper
helt ud til havet, og er kendt for sin
særprægede lille naturhavn.
Tilbage på hotellet, hvor aftens
maden serveres.

3. dag: Klaksvík – Viðoy

Dagen byder på en udflugt til nord-øerne.
Først til Klaksvík, som er den næst
største by på Færøerne. Byen ligger
smukt omkring en beskyttet bugt på
øen Borðoy. Driftige iværksættere
har sat gang i byens udvikling, hvor
man finder et hyggeligt centrum med
butikker og caféer. Her besøger vi den
imponerende Christianskirke, der blev
bygget i 1993 og er opført i gammel
nordisk stil. I kirkens loft hænger den
gamle præstebåd, som tidligere blev
brugt til at sejle præsten rundt mellem
de nordlige øer og bygder.
Videre til den nordligst ø Viðoy, hvor
vi gør et kort ophold i Viðareiði som
er Færøernes nordligste bygd. Bygden
regnes blandt Færøernes smukkeste.
Fælles frokost på turen.
Derfra sydpå til Toftir den sydlige
ende af øen Eysturoy, hvor vi besøger
garnbutikken Navia, som er en af de
førende garn og uldproducenter af
traditionelle færøske design, trøjer og
strikkemønstre. På vej mod Tórshavn
kommer vi gennem den mere end

Færøerne tilhører formelt
Kongeriget Danmark, men har et
udstrakt selvstyre. Færøernes
parlament, Lagtinget, er den øverste
myndighed på Færøerne. Landet er
ikke medlem af EU, men har indgået
en fiskeri- og handelsaftale med EU.

11 km lange Eysturoyartunnilin, hvor
også verdens første rundkørsel under
havet ligger.
Efter endnu en dag med mange
oplevelser, er vi tilbage på hotellet hvor
aftensmaden venter.

4. dag: Kirkjubøur – Fuglefjeld

Først til Kirkjubøur, som var en vigtig
by i middelalderen, da den var bis
pesæde og dermed øernes åndelige
centrum. På det tidspunkt mener man
at byen havde omkring 50 huse. De
fleste af disse blev skyllet væk af en
storm der rasede engang i 1500-tallet.
I Kirkjubøur ligger også den maleriske
Kongsgård, der stammer fra 1000-tal
let og regnes blandt verdens ældste
træhuse, som stadig er beboet.
Videre med bussen til Vestmanna.
Fælles frokost, hvorefter vi skal på en
smuk sejltur til Vestmannabjergene.
Der sejles ind i dybe grotter, igennem
smalle sunde og tæt til den lodrette
næsten 700 meter høje klippevæg, hvor
tusindvis af søfugle, så som søpapegø
jer, lomvier og mallemukker yngler hver
sommer.
Efter sejlturen bringer bussen os
igen til Tórshavn, hvor resten af dagen
samt aftensmad er på egen hånd.

5. dag: Nólsoy – Egne oplevelser
i Tórshavn

Morgenmad på hotellet, og derefter
skal vi med færgen til Nólsoy. Øen
Nólsoy er beliggende ca. 20 minutters
sejlads fra Tórshavn – hvor man bliver
mødt af en dejlig afslappet stemning.
Er man frisk på en lille vandretur,
venter smukke udsigter – ellers nyd

naturen og freden i den lille bygd, som
bærer samme navn som øen – Nólsoy.
Fælles frokost inden vi igen tager med
færgen.
Tilbage i Tórshavn, hvor der igen er
tid til egne oplevelser i byen. Tórshavn,
rummer det hele, lige fra smarte
restauranter, hippe caféer og futuristisk
arkitektur til tusind år gamle traditi
oner, spændende kultur og klassiske
byggeteknikker.
Aftensmad på hotellet.

AFREJSE

HJEMKOMST

6. dag: Múlafossur vandfaldet
– Hjemrejse

Efter morgenmanden forlader vi
hotellet og Tórshavn for denne gang.
Med bussen mod lufthavnen, hvor vi
igen ser den flotte færøsk natur.
Med en lille afstikker, skal vi se det
smukke Múlafossur vandfald, som
ligger tæt ved bygden Gásadalur.
Først på eftermiddagen er der
flyafgang mod København, og derfra
med bus til Slagelse.

OPSAMLING

		HjemSted
Afgang komst
Slagelse Busterminal
04.30
19.10
Kr.
pr. pers. i delt dobbeltværelse Ringsted station
05.10
18.40
(ved min. 30 deltagere på rejsen)
Københavns Lufthavn
06.20
17.35
Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.899,Mandag den 8. august

Lørdag den 13. august

11.999,-

FLYTIDER

VI BOR PÅ

Hilton Garden Inn Faroe Islands
Staravegur 13 Tórshavn, 100, Færøerne
Telefon: +298 414000
www.hiltongardeninn.fo

HHHH

Afgang Ankomst
København – Vagar
08.25
09.40
Vagar – København
14.30
17.35
Alle tider er lokale tider.
(Med forbehold for ændringer)

BETALING

BEMÆRK

Man skal være godt gående for at deltage på
rejsen. Medbring praktisk påklædning, da vejret
på Færøerne er omskifteligt. Travesko kan med
fordel også medbringes.

Depositum kr. 2500,00 + evt. afbestillingsforsikring
opkræves kort tid efter tilmelding. Restbeløb skal
betales 65 dage før afrejse.

VALUTA

Tilmelding til Egon’s Rejsebureau på tlf. 7020 1847,
senest fredag den 1. april 2022 eller online på
www.egons-rejser.dk/norden. Husk at oplyse/påføre
bemærkning ved bestilling: ”Forening Norden Slagelse”.

Danske eller færøske kroner.
Vekselkurs 1:1.

TILMELDING

INKL. I PRISEN

• Bustransport jf. program • Fly København – Færøerne tur/retur • 23 kg ind tjekket bagage
• 8 kg håndbagage • 5 x overnatninger • 5 x morgenmad • 4 x aftensmad • 4 x frokost • Byvandring
i Tórshavn • Rundvisning i Nordens Hus • Udflugter jf. program • Sejltur til fuglefjeldene • Færge til/
fra Nólsoy • Dansk rejseleder på hele rejsen • Skatter og afgifter • Udvidet ansvarsforsikring • Gebyr
til Rejsegarantifonden
Ret til ændringer i programmet forbeholdes grundet vejrforholdene på Færøerne.

Generelle betingelser for grupperejser
med fly samt krydstogter:
Gældende såfremt ikke andet er aftalt
skriftligt med gruppeleder.
Vi er medlem af rejsegarantifonden og
derved underkastet disses bestemmelser.

Bestilling og betaling
Ved bestilling af rejsen, indbetales et
depositum på kr. 2.500,- pr. person. Rest
beløbet skal være betalt senest 65 dage
før afrejse.
Senest 60 før afrejse oplyses navne på
alle deltagere (100% som i passet).

Gruppens afbestilling af rejsen

• Afbestiller gruppen sin rejse mere end
90 dage før afrejse, er depositum fortabt.
• Finder afbestillingen sted mindre end
90 og mere end 60 dage før afrejse, for
beholder Egon’s Rejsebureau, sig ret til
at tilbageholde 50% af rejsens pris samt
evt. ekstra tilkøb.
• Ved afbestilling mindre end 60 dage før
afrejse fortabes den samlede pris.

Afbestilling af enkeltpersoner

• Ved afbestilling mere end 60 dage (for
krydstogter mere end 90 dage) før afrejse
er depositum tabt.
• Ved afbestilling senere end 60 dage (for
krydstogter 90 dage – 61 dage), men
tidligere end 31 dage før afrejsen mistes
50% af rejsens pris.
• Ved afbestilling senere end 30 dage
(for krydstogter 60 dage) før afrejse, er
rejsens fulde pris tabt.
Afbestiller den ene af to personer på
dobbeltværelse/kahyt, vil der blive op
krævet tillæg for enkeltværelse/kahyt hos
den person, der nu får værelset/kahytten
alene. Dette gælder uanset tidspunktet for
afbestillingen. Evt. forudbetalte billetter
til revy, teater, rundvisning o. lign. vil ikke
kunne refunderes ved afbestilling.
Afbestilling skal meddeles skriftligt eller
ved personlig henvendelse i bureauet.
Rejsebeviset skal medbringes eller
medsendes. Udover ovenstående regler,
henledes opmærksomheden på, at der på
visse rejser også vil være prisændringer
for de øvrige deltagere, såfremt én eller
flere af gruppens deltagere frameldes.

Overdragelse af rejsen
Kunden kan overdrage pakkerejsen til en
anden person mod et gebyr på kr. 750,-.
Meddelelse om overdragelse skal ske til
Egon’s Rejsebureau senest 7 hverdage
inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse
efter dette tidspunkt medfører, at kunden
mister retten til at overdrage rejsen.
Adgangen til at overdrage rejsen kan
helt eller delvist begrænses af Egon’s
Rejsebureau, såfremt overdragelsen ikke
er mulig pga. underleverandørens vilkår.

Indeholder pakkerejsen en ikke refunder
bar flybillet, vil prisen for flybilletten gå
tabt, såfremt en rejse ønskes ændret
efter bestilling. Kunden og den person, til
hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter
solidarisk for betaling af evt. restbeløb og
omkostninger som følge af overdragelsen.

dette nødvendigt. Hvis en tur helt afl yses
vil deltagerne få besked senest 30 dage
før afrejse og det indbetalte beløb vil blive
tilbagebetalt. Der kan forekomme ændrin
ger i rækkefølgen af de på en rejse nævnte
udflugter.

Reklamationer
Gruppens ansvar
At møde rettidigt på de i rejsebevisets
oplyste steder og i øvrigt rette sig efter de
anvisninger, der er gældende for trans
portvirksomhed, hotellet eller besøgs
stedet. Tilsidesættelse og deraf følgende
hændelser er gruppens eget ansvar.
Gruppen skal omhyggeligt kontrollere
de papirer og dokumenter, som fremsendes. Her skal specielt bemærkes, at
navn på flybillet og pas skal være identi
ske. I forbindelse med ændring af navne
på flybilletten kan der opkræves et gebyr.
Gebyret størrelse afhænger af flyselskabet
og tidspunktet for ændringen.
I visse tilfælde annulleres flybilletten
såfremt udrejsen eller blot en delstræk
ning ikke benyttes.

Rejsens grundpris
Rejsens pris er baseret på et minimum
antal betalende deltagere. Såfremt dette
antal bliver mindre end det i tilbuddet op
lyste, ændres rejsens grundpris pr. person.
Beløbet oplyses når/hvis det endelige
antal ligger under det i tilbuddet angivne
minimum antal.

Tillæg
Vil fremgå under hvert rejsemål. Halvt
dobbeltværelse/kahyt sælges kun i det
omfang, det er muligt at skaffe passende
værelsesfælle.
Enkeltværelse/kahyttillæg vil altid
blive opkrævet sammen med restbeløb
– og blive tilbagebetalt såfremt ønsket om
halvt dobbeltværelse/kahyt kan opfyldes.

Afbestillingsforsikring
En afbestillingsforsikring koster 7 % af
rejsens pris (min. kr. 75,- pr. police) og
dækker i tilfælde af akut, lægedokumen
teret sygdom hos rejsedeltageren selv,
ledsager eller nærmeste familie. Forsik
ringen skal tegnes senest samtidig med
indbetaling af depositum til rejsen for at
være gyldig.

Personlige papirer/penge
Husk (evt.) gyldigt pas og (altid) sygesik
ringsbevis samt at disse skal være i hånd
bagagen (ikke i kufferten). Husk ligeledes
evt. valuta eller kreditkort til ferielandet.

Programændringer
på rejserute, hotel samt helt at afl yse en
tur, hvis forholdene efter vores skøn gør

Evt. reklamationer over hotel eller andet
vedr. rejsen skal fremsættes på stedet, så
evt. fejl eller mangler om muligt kan blive
rettet omgående.

Rejsegods
Husk at mærke al bagage med navn og
adresse. Vi gør opmærksom på, at rejse
deltageren ved evt. skade på bagage skal
meddele skaden til eget forsikringsselskab.
Bureauet påtager sig intet ansvar for
glemte sager.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har
vi brug for følgende oplysninger: Navn,
adresse, telefonnummer, og evt. e-mail
adresse. Ved krydstogt samt rejser
med natfærge, har vi også brug for
fødselsdag-måned-år samt evt. pas oplys
ninger.
Vi foretager registreringen af dine per
sonoplysninger med det formål at kunne
levere varen til dig. Personoplysningerne
registreres hos Egon’s Rejsebureau og
opbevares i fem år, hvorefter oplysninger
ne slettes.
Vi indsamler personoplysninger via
vores website og ved telefonisk eller
personlig henvendelse, med henblik på at
indgå og opfylde aftalen med dig, om den
ydelse du gerne vil modtage fra Egon’s
Rejsebureau.
Kundeservice- og finansafdeling ved
Egon’s Rejsebureau har adgang til de
oplysninger, der registreres om dig.
Oplysninger afgivet til Egon’s Rejsebu
reau videregives ikke til tredjemand med
mindre dette er nødvendigt for at opfylde
den aftale vi har med dig som kunde, og
vi registrerer ingen personfølsomme
oplysninger.
Du har også ret til indsigt i, hvilke
oplysninger, der er registreret om dig,
hvilket formål de anvendes til, hvem op
lysningerne evt. videregives til, og hvortil
oplysningerne stammer, såfremt de ikke
er afgivet af dig selv. Disse rettigheder har
du efter Persondataloven og henvendelse
i forbindelse hermed kan rettes til Egon’s
Rejsebureau.
Egon’s Rejsebureau forbeholder sig
ret til løbende at ændre og opdatere sin
persondatapolitik, hvorfor der henvises
til hjemmesiden www.egons-rejser.dk
for den til enhver tid gældende person-
datapolitik.
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