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ReisbeschRijving

Deze rondreis is zeer geschikt voor een eerste kennismaking met Faeröer. U verkent de 
belangrijkste hoogtepunten van het land met uw eigen huurauto. Zo heeft u alle vrijheid 
om te gaan en staan waar u wilt. Kijk onderweg wel uit voor loslopende schapen. Er is 
ruimte in het programma voor een lange wandeling langs de steile kliffen waar pape- 
gaaiduikers broeden. Geniet van de diepe fjorden en steile, kale bergen met kletterende 
watervallen wisselen elkaar af. De zwarte huisjes met gras op de daken vallen niet op!

hOOgTePUnTen
 Vágar    Tórshavn 
 Eysturoy  Vágar 
 Klaksvík  

DAgbeschRijving
Dag 1: Vágar 
In de ochtend vliegt u via een overstap in Kopenhagen naar Faeröer. Na aankomst haalt u de huur- 
auto op. Het eerste overnachtingsadres ligt niet ver van de luchthaven. Er is voldoende tijd om 
meer van het eiland Vágar te zien. Volg de kustroute via het vissersdorpje Sórvágur naar de  
gehuchten Bøur en Gásadalur. Vanaf Bøur heeft u een mooi uitzicht op de steile berg Tindhólmur die 
uit zee opduikt. Aan het einde van de weg ligt Gásadalur. Dit dorpje kent slechts veertien inwoners 
en is pas sinds 2006 bereikbaar via de weg. 

Dag 2 en 3: Eysturoy
De noordelijk gelegen eilanden zijn veelal met bruggen en tunnels verbonden. U verlaat het eiland 
Vágar via de zeetunnel en bereikt het grootste eiland Streymoy. Stop onderweg in Kvívík om een  
kijkje te nemen bij ruïnes uit de Vikingtijd. De kronkelende weggetjes langs de fjorden zorgen 
ervoor dat u niet hard kunt rijden. Vanuit de baai bij Gjógv kunt u een wandelpad volgen omhoog 
langs de kliffen, voor een mooi uitzicht. Buiten Gjógv zie je opgestapelde stenen die het landgoed 
van de boer aanduiden. Maak de volgende dag een dagtocht naar Saksun, een idylissch dorpje met 
traditionele huizen met daken van gras. Bezoek de boerderij en tevens museum Dúvugarður.  
Op een enkele plaats vindt u echter zandstrand. Zo ook in Tjørnavík; een mooie gelegenheid voor 
een strandwandeling.

Dag 4 en 5: Klaksvík
Op weg naar Klaksvík kunt u een stop maken in Oynafjørður voor de Rocking Stones. U verlaat het 
eiland Eysturoy en u bereikt via de zeetunnel het eiland Borðoy. U overnacht de komende twee nach- 
ten in Klaksvík, de tweede stad van Faeröer. De volgende dag heeft u de tijd om meer te zien van 
de eilanden in het noorden. In Viðareiði start een mooie maar pittige wandeling naar de top van de 
berg. Hiervandaan heb je een panoramisch uitzicht over de eilanden Fugloy, Svínoy en Kunoy.

Dag 6 en 7: Tórshavn
U rijdt weer terug naar het eiland Streymoy, daar ligt in het zuiden de hoofdstad Tórshavn. In de 
kleine hoofdstad vindt u gezellige terrasjes in de oude haven. Hiervandaan vertrekt de boot naar 
het kleine eiland Nólsoy. Een bezoek aan dit eiland brengt u terug in de tijd. In Tórshavn zelf kunt u 
cultuur snuiven door naar het oude centrum Tinganes te gaan. Struin langs de oude, rode pak- 
huizen en zwarte huisjes met grasdaken. Bij het fort Skansin zijn nog oude kanonnen uit de WOII te 
zien. Of breng een bezoek aan het Nationaal Historisch museum.

Dag 8: Vágar
Na het uitchecken vertrekt u weer naar Vágar. Daar levert u de huurauto weer in en vliegt u terug naar 
Amsterdam, met een overstap in Kopenhagen.
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v.a.€ 1299p.p.

Denemarken: Faeröer - Ásta 8 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 7 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. vluchten van Amsterdam naar Vágar v.v. met 
ruimbagage en middenklasse huurauto voor 8 dagen.
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