
    

 

Foto på Færøyene 
Workshops - natur - blinkskudd - fugler - farger 

18. – 22. mai 2018 
 
 

  
 

 
Noe mer fotogent enn Færøyene skal man lete lenger etter. Naturen er særegen og helt enestående. 
Prektig med sine steile klipper, pittoresk med sine fargerike bygder og hus fra århundre tilbake i tid.  
En verden av urørt natur. ”En fryd for den reisende” skrev National Geographic da de i 2007 kåret 
øyriket til verdens beste øysamfunn i konkurranse med 111 øyer verden rundt, og danket ut både 
sydhavsøyer og vår egen Lofoten. Og i 2015 kåret de Færøyene atter en gang. Det er en grunn!  
Kunstnere og fotografer trekkes til disse øyene vest i havet. Det skiftende været, lyset, fargene, fugler 
og planter. Den dramatiske naturen. Her er mangt og mye å fange inn for den fotointeresserte. I 
tillegg skal vi ha workshops, erfaringsutvekslinger og vi skal selvsagt også få med oss mye av det som 
er verdt å se på disse flotte øyene. Vi får også et innblikk i historien og kulturen. 
Vi drar ut til fugleøya Mykines hvor vi får lundefuglen på nært hold. Mai er dessuten en flott måned 
for fotografering av blomster, overalt på Færøyene. Arkitekturen på øyene og fargene på hus og 
bygder er også særdeles fotogene, det samme gjelder menneskene. 
Fagansvarlig og reiseleder på denne turen er fotograf Geir Arnesen, sammen med Tove Fevang. Geir 
har sitt daglige virke i Schibsted. Han vil gi deg faglige råd underveis. Han vil også holde improviserte 
workshops om kveldene når vi gjennomgår dagens bilder. Du får råd og vink i bilderedigering og 
hvordan bruke Lightroom og Photoshop til både organisering og redigering. Ta med deg din laptop i 
tillegg til kamerautstyr, slik at du får fullt utbytte av fototuren.  
Se noen av hans bilder på www.geirarnesen.no / https://500px.com/geirarnesen. 
 
Det er ikke bare den særegne naturen som gjør Færøyene til en perle. Et usedvanlig imøtekommende 
folkeslag som tar imot gjester med et åpent sinn, og som gjerne deler historien om sitt liv. Man er 
flinke til å ta vare på tradisjoner, folkedraktene, sangdansen, kvadene og de gamle historier går i lære 
fra generasjon til generasjon.  
Fuglefjellene med tusenvis av lundefugl, suler, skarv. Det stadig skiftende været – man kan oppleve 
fire årstider på en dag – for ikke å si fem minutter.  
 
Den vakre lille bygda Saksun med sin gamle kirke i havgapet og gamle steinhus, bygden Gjogv, 
Tinganes og Reyn med sin unike bebyggelser. Små bygder, særegne fjellformasjoner og vulkanske fjell 
møter oss hvor vi enn kommer. Vi besøker den 900 år gamle Røykstova på kongsgården i Kyrkjebø 
der den norske kong Sverre vokste opp. Ikke er det bare Færøyenes eldste, men et av verdens eldste 
trehus. Dagens eier er 17. generasjon. 

http://www.geirarnesen.no/
https://500px.com/geirarnesen


    

 

 

      
 

Dagsprogram 
 
Dag 1 
Avgang med SAS fra Oslo Gardermoen kl 10.00 til København, og videre til Torshavn/Vagar kl 12.25 
og vi lander kl 13.40 etter å ha stilt klokken en time tilbake.  
Den første natten bor vi på hotel Vagar, ved flyplassen. Her venter lett lunsj før vi begir oss ut på vår 
første tur til bygden Gåsadalur. Her får vi de første inntrykke av steile klipper og genuin færøysk 
bygd. For ikke mer enn ca 10 år siden fikk bygden sin tunnel. Før det hadde ikke postmannen noen 
enkel jobb da han gikk over fjellet tre dager i uken. I Gåsadalur finner vi fossen Mülafossur, ikke så 
rent lite fotografert.  
Vi tar også stopp i Bø, bygden hvor Færøyenes nasjonalforfatter William Heinesen har sine aner. Her 
finner vi flere av de gamle husene med gresstak, godt ivaretatt. Og ikke minst har vi herfra en unik 
utsikt mot Tindholmen, en formasjon som lavaen laget for noen millioner år siden.  
Middag på hotellet om kvelden.  
 
Dag 2 
Heldagstur til Mykines, et paradis for foto- og naturelskere., og den vestligse av øyene.  
Øya er kjent for et rikt fugleliv og fantastisk natur. Vi har medbragt matpakke fra hotellet som vi vil 
nyte underveis. Turen starter med buss og guide fra hotellet kl. 0945, ned til båthavnen i Sørvágur. 
Avgang kl. 1020. Seilturen til Mykines er storslått og tar ca. 40 minutter. Vi kommer tett inn på 
Tindholmen som vi så fra Bø dagen før.  På Mykines vil vi gå i bygden som har kun tolv fastboende, og 
vi går fra bygden ut mot holmen. For dem som vil gå helt ut til fyret vil turen ta ca 3 – 3,5 t tur og 
retur. Vi ser blant annet den store og imponerende fuglen Sule som anses som kongen blant de 
færøyske fugler, og som kun yngler på Mykinesholm. Lundefuglen, eller sjøpapegøyen, de små 
sjarmerende fuglene med det fargerike nebbet får vi se tett på. Det er bare å sette seg ned på 
fotoapparatet, du er garantert å få gode fotos. 
For å komme ut til Mykinesholm og fyret, må man gå over broen som krysser Atlanterhavet. Fyret ble 
bygget i 1909 og ligger på det vestligste punkt på Færøyene, neste stopp: Amerika! Retur igen fra øya 
sen ettermiddag med båten kl. 1705. Vi drar innom hotellet og henter bagasjen. Deretter går ferden 
til hovedstaden Torshavn og hotel Streym, hvor vi ankommer ca kl 19.00.  
Middag i byen, like ved hotellet.  
 
Dag 3 
Kl 09.00 starter vi med en kort vandretur til det gamle Torshavn, bydelen Reyn. Her finner vi 1800-
talls genuine hus beliggende tett i tett, brunbeiset og med gress på takene. I dette området ligger 
også Tinganes. Herfra ble tinget holdt i vikingtiden og middelalderen, og fremdeles styres øyene fra 
dette neset. En usedvanlig flott bydel som er godt i varetatt de senere årene, og har blitt et svært 
populært sted å bo for færingene.  



    

 

Så drar vi til Kyrkjebø, bispesetet, kongsgården og den 900 år gamle Roykstovan som er det eldste 
tømmerbygget i Europa, og antatt det eldste tømmerhus i verden som er i bruk. Det sies at tømmeret 
har drevet over havet fra Norge. Denne ligger på et steinfundament som opprinnelig var en del av 
bispegården. Den har vært bolig for kongsbønder i flere hundre år, og for den nåværende 
bondefamilien i hele 17 generasjoner. Norske Kong Sverre vokste opp her på gården.  
På Kyrkjebø besøker vi St. Magnus-katedralen og Olavskirken fra år 1111 som er oppkalt etter Olav 
Den Hellige. Buss tar oss tilbake til byen, ca 20 min unna.  
Lunsj på egenhånd og ettermiddagen fri. Middag på egenhånd, men reiseleder tar gjerne gruppen 
med til en hyggelig restaurant.  
 
Dag 4 
Etter frokost, kl 09.00 setter vi oss i bussen og kjører en snau time til den spesielle bygden Saksun. 
Her er de gamle husene vel bevart, likeså den pittoreske kirken beliggene ut mot viken hvor man 
tidligere kunne seile inn. Etter en kraftig storm på 1800-tallet ble bukten fylt opp med sand slik at 
båter ikke lenger kan komme inn mot bygden.  
Vi fortsetter mot Slættaretindur, Færøyenes høyeste fjell, og gjør en stopp for å Risin og Kellingin, 
trollet og kjerringa, en spesiell fjellformasjon i havet. Videre går turen til bygden Gjogv, en fargerik 
perle av et sted. For dem som husker NRKs serie om Buzz Aldrin så er mye av den filmet i Gjogv. Lunsj 
underveis. På veien tilbake mot Torshavn gjør vi fotostopp, bl a for å se utover Funningur, bygden 
man antar var den første som noen satte sine ben på Færøyene.  
Middag på Aarstova om kvelden.   
 

  
 
Dag 5 
Formiddagen fri og lunsj på egenhånd. Kl 12.30 setter vi kurs mot flyplassen. 
Naturen er magneten på Færøyene. De 18 øyene ligger som skutt opp av havet av fordums 
kjempekrefter. Færøyene er et av de siste stedene i Europa der hverdagen bringer det man andre 
steder søker i sin ferie. Nærhet, natur og fred! Nyt siste tur når vi kjører mot flyplassen, 
Kl 14.35 setter Atlantic Airways kursen mot København. Videre mot Oslo kl 19.05, ankomst 
Gardermoen kl 20.15.  
 
Foto: Lundefugl øverst, Wenche Myhre. Andre Explore Travel. 
 
 
 



    

 

 

Reise- og prisinformasjon 
 
Pris pr person i dobbeltrom kr 17.900 
 
Inkluderer 

 Flyreise med SAS og Atlantic Airways t/r Oslo-København-Færøyene  

 Flyskatter- og avgifter. Utgjør pr okt 17 kr 980 av totalsummen, kan endre seg innen avreise 

 Overnatting på hotell Vagar 1 natt, og på Hotel Streym 3 netter, i dobbeltrom 

 Busstransport t/r flyplass-hotell i Torshavn 

 4 frokost, 3 lunsj/matpakke, 3 middag 

 Utflukter ifølge program inkludert nødvendige transporter og lokal guide 
 
Reiseleder er Geir Arnesen som er med hele veien fra Norge. I tillegg er det lokal 
norsktalende guide på Færøyene som er med på alle utflukter.  

 
Tillegg 

 Tillegg for enkeltrom kr 1.890 

 Drikke til måltider 
 
Forbehold om prisendring dersom endringer på valutakurs, i flyskatter og avgifter, og eventuelt 
andre uforutsette endringer. Forbehold om mindre programendringer. 
 
Depositum på kr 4.000 pr person faktureres ved påmelding. 
Sluttfaktura forfaller 6 uker før avreise. 
 
Avbestillingsregler 

 Depositum med fratrekk av kr 700 betales tilbake ved avbestilling inntil 65 dager før avreise 

 Ved avbestilling 64-36 dager før avreise må depositum søkes refundert fra kundens forsikring 

 Ved avbestilling 35-0 dager før avreise må 100 % av reisens pris søkes refundert fra kundens 
forsikring 

 
Begrenset antall plasser/deltakere; maks 22, minimum 15.   
 
 

 
 

 
 

Postboks 41, 1629 Gamle Fredrikstad 
Tlf. 69 36 18 50 / Mob. 917 63001  

www.exploretravel.no / post@exploretravel.no 
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