
Midt i Nordatlanten lige nord for Skotland og sådan 
cirka midt mellem Norge og Island er Færøerne et 
moderne samfund, som de senere år har ha   stor 
økonomisk fremgang. Mest på grund af sin fi skein-
dustri og i mindre grad på grund af de stadig fl ere 
turister, som vil opleve den unikke natur, kultur og 
folket med sine egne, stolte tradi  oner.
  Måske virker det ikke sandsynligt, at færingerne 
også er selvforsynende med de fl este mælkepro-
dukter bortset fra oste? Men det er de, og der er de 
senere år bygget fl ere topmoderne kostalde, hvorfra 
mælken leveres  l eget mejeri i hovedstaden Tors-
havn.
  Der er også et stort fårehold - nogle mener lidt for 
stort i forhold  l den mulige græsning, og der er 
sågar også færøske heste. 

  Sagt på en anden måde er der derfor meget at op-
leve og få et indblik i for danske landmænd og deres 
ægtefæller/samlevere.
  Med sin beliggenhed derude i det o  e vindblæ-
ste hav er der to muligheder for at komme frem  l 
øerne. Nemlig enten med skib eller fl y. Sejlturen 
 l Færøerne tager cirka 36  mer hver vej - eller tre 

døgn frem og  lbage. 
  Flyveturen med Atlan  c Airways, landets eget 
fl yselskab, tager kun cirka to  mer fra København, 
hvorfra vi fl yver  l Vagar. Det er Færøernes eneste 
lu  havn, og derfra er der cirka en  mes kørsel i bus 
 l hovedstaden Torshavn.

  Man kan måske undre sig over, at lu  havnen er så 
langt væk fra den by, hvor knapt halvdelen af færin-
gerne bor. Men svaret er ganske enkelt, at det stort 

Studietur  l Færøerne 
28. februar - 3. marts 2022



set er det eneste sted på de 18 øer, hvor der med 
nød og næppe kunne skabes plads  l en  lstrække-
lig lang landingsbane med  lhørende indfl yvning.
  
På udrejsedagen, mandag 28. februar, ankommer vi 
klokken 14.05 og kører dere  er  l besøg hos mæl-
keproducent Sigert Patursson, som har et moderne 
staldanlæg. Men der er en afgørende forskel på 
hans stald og de danske stalde, nemlig at konstruk-
 onen er meget kra  igere på grund af de meget 

voldsomme storme, der ind i mellem er på øerne 
midt ude i Atlanten. Der er også meget andet, der er 
anderledes, hvilket vi skal høre om.
  Undervejs får vi en sandwich mv.  l frokost og kan 
købe drikkevarer  l. 
  E  er besøget kører vi  l Hotel Færoyar, der er unikt 
4-stjernet og højt beliggende med udsyn over hele 
Torshavn, hvor vi bor alle tre næ  er. 
  Her spiser vi også a  ensmad den første a  en.

Tirsdag besøger vi Búnaðarstovan – vi modtages af 
Jens Ivan í Gerðinum, landbrugsrådgiver, som orien-
terer om det færøske landbrug. 
  Derfra kører vil  l et besøg hos MBM, der er beteg-
nelsen for øernes eneste mejeri og foderstof mv. Vi 
kan ikke komme ind i selve mejeriet, men får en god 
orientering om produk  onen og smagsprøver.

Onsdag formiddag er der et besøg, som mangler 
at komme på plads - men det gør det meget snart.   
Sidst på e  ermiddagen skal vi besøge landmand 
med meget mere Joannes Patursson, som sammen 
med sin ægtefælle er vært for a  enens meget tradi-
 onelle middag i Roykstovuni i den gamle kongsgård 

i Kirkjubø - det er en helt speciel oplevelse. Midda-
gen her er inklusive drikkevarer.
  
Torsdag formiddag har vi nogle  mer på egen hånd 
i Torshavn, før vi kører  lbage  l lu  havnen i Vagar 
for at fl yve hjem  l København.
  
Læs mere om Færøerne her: h  ps://www.atlan  -
cairways.com/da/oplev-faeroeerne/fakta/

Niels Damsgaard Hansen er rejseleder og har været 
på Færøerne fl ere gange.

Tilmelding enten på hjemmesiden eller med 
blanke  en bagerst i de  e program - se mere på 
næste side.
Studieturen er inklusive følgende:

 4 dage med ud- og hjemrejse
 Fly fra København  l Torshavn og retur
 Buskørsel som beskrevet i programmet
 3 overnatninger med morgenmad 
 3 frokoster (uden drikkevarer)



  3 a  ensmad (2 uden drikkevarer)
 De beskrevne besøg i programmet

Prisen inkluderer ikke:
 Drikkevarer  l frokost og a  ensmad (undta-

gen sidste a  en) 
 Rejseforsikring - spørg om, hvad du/I even-

tuelt har brug for af forsikring
 A  es  llingsforsikring - pris 6% af studietu-

rens pris + en mindre statsafgi  
 Evt. drikkepenge undervejs 
 Personlige udgi  er undervejs

Prisen ved mindst 15 deltagere er:
 9.250 kr. i delt dobbeltværelse
 Tillæg for eneværelse 2.100 kr. 

Yderligere oplysninger:
 Ring  l Niels Damsgaard Hansen 

mobil 51 41 71 58 
eller skriv  l niels@rejsogoplev.dk

Skri  lig  lmelding
Skri  lig  lmelding med de oplysninger, der bedes om 
- meget gerne på hjemmesidens  lmeldingsblanket: 
www.rejsogoplev.dk 
eller på  lmeldingsblanke  en (bagerst i de  e 
program), som udfyldes og sendes  l Niels Damsgaard 
Hansen på mail: niels@rejsogoplev.dk

  



Onsdag 2. marts
 Morgenmad på hotellet
09.00 Besøg ved landbrug - a  ale kommer snart på  
 plads
11.00 Vi kører videre – let frokost m sandwich og   
 en vand
 Tid  l at opleve naturen på ruten
16.00 Vi besøger Joannes Patursson, som fortæller

om at være kongsbonde og sit landbrug. 
Han og ægtefællen er vært for a  enens helt 
særlige middag.  

19.00 A  ensmad Roykstovuni i Kirkjubø
22.30 Retur  l hotellet i Torshavn

Torsdag 3. marts
 Morgenmad på hotellet
 Tid på egen hånd i Torshavn
11.00 Let frokost på hotellet
11.30 Vi kører mod lu  havnen 
12.30 Seneste ankomst  l lu  havn

13.50 Afgang med RC456 mod Københavns Lu    
 havn
16.55 Ankomst  l Københavns Lu  havn

Mandag 28. februar
11.00 Check in i Københavns Lu  havn
12.50 Afgang med RC453 mod Færøerne
 Deltagerne sørger selv for frokost enten i 
 Københavns Lu  havn eller i fl yet
14.05 Ankomst  l Færøerne

 E  er ankomst kørsel mod Torshavn 
15.45 Besøg hos Sigert Patursson, mælkeproducent
18.00 Indkvartering hotel Færoyar for 3 næ  er
19.30 A  ensmad på hotellet - buff et eller to re  er  
 (inkluderet uden drikkevarer)

Tirsdag 1. marts
 Morgenmad på hotellet
08.00 Afgang  l besøg hos Búnaðarstovan – vi   
 modtages af Jens Ivan í Gerðinum, 
 landbrugsrådgiver. Han orienterer om det   
 færøske landbrug
11.30 Vi kører videre – let frokost m sandwich og   
 en vand
 Besøg hos MBM, der er øernes mejeri og

foderstof mv. Her får vi en orientering om 
produk  onen og smagsprøver.

18.30 A  ensmad to re  er på restaurant i Torshavn  
 (inkluderet uden drikkevarer)

Dagsprogram - alle  der er lokale -  dsforskel en  me





Tilmeldingsblanket studietur til Færøerne 28. februar - 3. marts 2022 

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet:

E-mail:

I dobbeltværelse 9.250 kr. pr. person - evt. sammen med:

Eneværelse tillæg 2.100 kr. pr. person - sæt x, hvis ønsket:

Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - ja sæt kryds: 

Prisen kan forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 20 deltagere (de tilmeldte bliver spurgt 
herom). 

Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som erhvervsrejse), så 
spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt at have en gyldig rejseforsi-
kring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blive dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Depositum 4.500 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 18 19 422 ved tilmelding og 
senest 28. november 2021. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal 
betales senest 15. januar 2022. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved din annullering e  er bekræ  else af bes  lling er depositum og 
evt. a  es  llingsforsikring tabt. Ved din annullering senere end 1. oktober 2021 eller ved manglende, eller 
for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte 
oplysninger om navne, adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk 
eller mobil 51 41 71 58.


