
  
  

  
 

Studietur til Færøerne  

23.-27. oktober 2019  

 

 

Onsdag d. 23. oktober  

 

12:25 Afrejse Kastrup med RC453 

13:40 Ankomst Vágar  

 

Transport i egen bus til BankNordiks hovedsæde. 

 

15.00 Rundvisning i banken samt oplæg af en af bankens ansatte - Jákup Símun Simonsen 

 Jákup vil også knytte nogle kommentarer til kunsten i banken.  

 

16.30 Besøget slutter, og transport til hotellet i egen bus. 

 

Overnatning på Hotel Torshavn: http://hoteltorshavn.fo/en/ 

 

Torsdag d. 24. oktober  

 

09.00             Besøg i Industriens Hus – Vinnuhúsið 

                      Oplæg om det færøske erhvervsliv. 

 

11.00             Besøg i Tinganes – Færøernes Lagting 

                      Oplæg ved Erhvervs- og Miljøminister Helgi Abrahamsen 

 

13.00             Møde med repræsentanter fra Lagtingets Udenrigsudvalg 

                      Oplæg ved TBA 

 

Herefter frokost og tid på egen hånd. 

 

http://eubev.dk/
http://hoteltorshavn.fo/en/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://www.kk.dk/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/uploaded-images/faeroesk_flag.jpg?itok%3DJX1HxX9-&imgrefurl=https://www.kk.dk/nyheder/kommunalvalg-paa-faeroeerne-den-8-november-2016&docid=8ODasYGzTVTntM&tbnid=LoleRoE66scaMM:&vet=10ahUKEwivzvHshp3hAhWI16YKHb07COoQMwhgKBUwFQ..i&w=800&h=500&bih=654&biw=1306&q=f%C3%A6r%C3%B8erne%20flag&ved=0ahUKEwivzvHshp3hAhWI16YKHb07COoQMwhgKBUwFQ&iact=mrc&uact=8


  
 

 

 

Fredag d. 25. oktober  

 

09.00 Afgang med egen bus og guide. 

 

Vores destination i dag bliver øen Eysturoy, som byder på mange spændende besøg. For at 

komme til Eysturoy skal vi over den eneste bro over Atlanterhavet, som den undertiden kaldes. 

Broen spænder over den smalle kanal Sundini, hvor den forbinder Eysturoy med den større ø 

Streymoy. Da kanalen er så snæver, dannes der spektakulære hvirvler ved bunden af broen, når 

strømmen løber stærkt med strømmen. Gæster er velkomne til at gå den korte afstand "over 

Atlanten.  

Efter at have krydset Atlanten skal vi på besøge hos en fiskerivirksomhed. Vi får en rundvisning 

på fabrikken.  

 

Efter besøget tager vi længere syd på Eysturoy, hvor vi først skal besøge et fårehus som står ude 

på fjeldsiden og derefter Navia, som producerer færøske trøjer og garn af uld. Bonden som ejer 

Navia vil forklare om fåreavl på øerne, og vi får godbidder af lammekød og hjemmelavet 

rabarbersaft.  

 

Frokosten indtages i Gjógv. Derfor kører vi nu til den nordlige spids af øen. Vi passerer det højeste 

bjerg på Færøerne, Slættaratindur (882 m) og ankommer til Gjógv med den smukke dybtliggende 

naturhavn som også er hjemsted for de lokale fiskerbåde.  

Vi spiser på Gjáargarður Guesthouse og tager en gåtur efter det.  

På vej tilbage til Torshavn ser vi de 2 fritstående klipper Risen og Kellingin og kører igennem 

flere idylliske landsbyer. 

 

16.00 Ankomst til hotellet. 

 

19.00 Fælles middag på restaurant XXX 

 

Lørdag d. 26. oktober  

 

Dagen til fri disposition.  

 

Søndag d. 27. oktober  

 

06:00 Afgang fra hotellet 

08:20 Afrejse fra Vágar 

11:25 Ankomst Kastrup   


