
OPLEVELSE 1 -
BYGDE-BESØG PÅ STREYMOY OG EYSTUROY
Dagens program byder på bygde-besøg, der vil give dig ind-
tryk af, hvordan færinger, på trods af den store centralisering i 
Tórs havn, fortsat bor og trives i de små, charmerende bygder, 
der må siges være sande naturperler i øsamfundet. 
 Vi anbefaler at køre til de nordlige bygder på Streymoy og 
Eysturoy. Turen starter med et stop i Saksun, som ligger ca. 45 
minutters kørsel fra Tórshavn. Saksun ligger for enden af det, 
der engang var en smal fjord på Streymoys nordvestkyst, med 
høje fjelde på begge sider. Hold til højre, der hvor vejen deler  
sig umiddelbart før Saksun, for at komme op til p-pladsen ved 
kirken. Området ved Saksun er meget naturskønt. Her kan 
man gå en dejlig, lille tur ned til kirken eller besøge Dúvugarðar, 
som er en fredet kongsbondegård fra 1600-tallet, som i dag er 
omdannet til et museum. 
 Det er også muligt at holde til venstre, der hvor vejen del-
er sig. Her skal man dog betale, hvis man ønsker at spadsere 
langs strandbredden. Vær opmærksom på tidevandet, hvis du 
vælger denne tur. 
 Fortsæt nordover fra Saksun til Tjørnuvík, ca. 35 minut-
ters køretur. Tjørnuvík, der er omgivet af høje fjelde, ligger på 
Streymoys nordøst side med udsigt til Risin og Kellingin, som 
er to stensøjler udfor Eysturoy. Udsigten er fantastisk flot og 
stemningen i Tjørnuvík er hyggelig. Udover en café, findes der 
også en charmerende udendørs café i bygden. Her serverer 
Hans Esbern kaffe og nybagte vafler. På opfordring synger 
Hans Esbern gerne en gammel vise eller salme. Før du kom-
mer tilbage til hovedvejen, anbefaler vi at gøre et stop ved 
Fossá, som er et imponerende etage-vandfald. 
 Siden kører du tilbage af samme vej og fortsætter tilbage 
til Sundabrúgvin, som er broen, der krydser Atlanterhavet og 
fører dig over til Eysturoy. Turen fra Tjørnuvík til Gjógv tager 45 
minutter. Gjógv ligger omkranset af høje fjelde på Eysturoys 

nordøst kyst. Navnet Gjógv er den færøsk betegnelse for den 
naturlige kløft, som fungerer som en lille naturhavn. Vi anbe-
faler en hyggelig spadseretur i bygden. I Gjógv er det et lille 
hotel, Gjáargarður Guesthouse, der også har en restaurant. 
Her anbefaler vi at lave en bordbestilling forud. 
Når du er færdig med at besøge Gjógv, anbefaler vi at tage 
den snoede bjergvej ned til bygden Funningur. Turen tager kun 
15 minutter. Herfra har du en skøn udsigt – også over selve 
bjergvejen. Du kan gøre et kort stop i Funningur, eller vælge at 
fortsætte til Elduvík, som er en malerisk og charmerende lille 
bygd og turens sidste stop. Det tager yderligere 30 minutter 
at køre fra Funningur til Elduvík. Herfra kører I tilbage til Tórs-
havn. Turen vil tage ca. 1 time. 
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I det følgende har vi listet fire forskellige naturoplevelser op, som du 
frit kan benytte, lade dig inspirere af eller sætte sammen, som du selv 
ønsker. Vær opmærksom på, at åbningstider kan variere efter ugedagene. 



OPLEVELSE 2 - NORDØERNE 
Du kører fra Tórshavn til Klaksvík. Turen tager ca. en time og 
10 minutter. Klaksvík er Færøernes næststørste by. Den ligger 
i en dal i bunden af bugten mod nord, der danner havnen. Byen 
er omkranset af høje fjelde – deriblandt fjeldet Klakkur, som 
har lagt navn til byen. Vi anbefaler en vandretur til Klakkur, 
hvor du i godt vejr kan opleve en storslået udsigt. Kør op ad 
bjergskråningen, til vejen ophører. Herfra tager den moderate 
gåtur ca. 40 min. hver vej. Klaksvík byder på kultur, shopping i 
hyggelige, små butikker samt charmerende caféer.
 Har du lyst til at udforske Nordøerne lidt mere, anbefaler vi, 
at du besøger øen Kunoy og bygden af samme navn. Køreturen 
tager 15 minutter. I Kunoy er der er en lille plantage, omkran-
set af høje fjelde, hvor du kan gå en lille tur og udforske de 
forskellige træarter. Videre derfra kan du fortsætte til Viðar-
eiði på Viðoy, som er Færøernes nordligste bygd og regnes 
blandt en af de smukkeste bygder. Fra Viðareiði kan man se 
alle de seks øer, der betegnes for Nordøerne. Turen fra Kunoy 
til Viðar eiði tager 30 minutter hver vej. 
 Fra Klaksvík kan du tage bilfærgen til Syðradalur på Kalsoy. 
Kalsoys vestkyst er stejl og utilgængelig. Bygderne findes på 
den lavere og mere beskyttede østkyst. Kalsoy bliver populært 
kaldt for blokfløjten pga. øens mange tunneller. I Mikladalur 
finder du den berømte statue af sælkvinden. Se venligst ssl.fo 
for sejlplan for bilfærgen Sam. 
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” Sæt oplevelserne 
sammen i den rækkefølge, 

der passer dig bedst



OPLEVELSE  3 
– GÁSADALUR OG TRÆLANÍPAN 
Det tager ca. 1 time at køre til Gásadal på øen Vágar. Ved 
Gásadal ligger det berømte vandfald, Múlafossur, der falder 
lige ned i Atlanterhavet. Vi anbefaler en lille gåtur i det 
afmærkede område i nærheden af vandfaldet. Der er en café i 
bygden, Gásadalsgarður, hvor du kan få noget let at spise samt 
kaffe og kage.
 Trælanípan er området ved Færøernes største indsø 
Sørvágsvatn. Her ligger et andet kendt vandfald, der også 
falder ned i havet, Bøsdalafossur. Du kan parkere bilen i ud-
kanten af bygden Miðvágur. Herfra kan man gå turen ud til 
Trælanípan, hvorfra man har en fantastisk udsigt over de sy-
dlige øer og over indsøen, som svæver over havet på smuk-
keste vis. Turen er let og tager ca. 30 minutter hver vej. Vi gør 
opmærksom på, at der opkræves et gebyr for at gå turen ud til 
Trælanípan. Se mere her: tralanipan.fo 
 Fiskastykkið er en hyggelig café i bygden Sandavágur. Her 
kan du få noget let at spise samt kaffe og kage.
På tilbagevejen anbefaler vi et stop i Kvívík, som er den af de 
ældste bosættelser på Færøerne. Det er spændende at se på 
de restaurerede udgravninger, som stammer fra vikingetiden. 
 Turen fra Sandavágur til Kvívík tager kun godt 10 minutter. 

Dagens højdepunkt kommer til sidst 
– sejltur til Vestmannabjergene
Turen bliver med rette kaldt for en af Færøernes største natur-
oplevelser, hvor du kan opleve Færøerne fra sin mest drama-
tiske side og se frem til at se fuglene helt tæt på. Turen tilbydes 
forskellige tre gange om dagen. Bestil dit foretrukne tidspunkt 
her: www.puffin.fo/da. Vi anbefaler rettidig bestilling for at 
sikre dig den ønskede plads. Prisen er kr. 165 pr. person. Vi 
anbefaler varmt tøj til sejlturen. 

Fra Vestmanna kan du tage øvejen tilbage til Tórshavn. Køre-
turen til Tórshavn tager ca. 30 min. Hvis vejret tillader det,  
anbefaler vi at stoppe ved Norðadal, hvor der er en flot udsigt 
til Koltur. 
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OPLEVELSE 4 –
PÅ OPDAGELSE I TÓRSHAVN 

FÆRØERNES NATIONALGALLERI 
Vi anbefaler at besøge Færøernes Nationalgalleri, som er 
hjemsted for flere værker af Færøernes mest prestigefyldte 
kunstnere og billedhuggere. Foruden udstillinger fra galleriets 
permanente samling, finder du også midlertidige udstillinger 
med både færøske og internationale kunstnere. Museet ligger 
i gåafstand fra hotellet. 

NORDENS HUS 
Nordens Hus er Tórshavns og Færøernes kulturcenter. Byg-
ningen i sig selv er en oplevelse. Nordens Hus huser årligt 
talrige koncerter, udstillinger samt kunst- og kulturtilbud fra 
de øvrige nordiske lande. Vi anbefaler at nyde en frokost eller 
kaffe og kage i husets café, Systrar, der serverer velsmagende, 
sund og hjemmelavet mad. 
 Gå en tur i den gamle bydel á Reyni og ved Tinganes, hvor 
landsstyret holder til. Herfra kan du fortsætte til Skansin, som 
er en historisk fæstning beliggende på en høj ved Tórshavn. 
Den blev bygget omkring 1580 for at beskytte byen mod an-
greb. Fæstningen har haft sin nuværende form siden 1790. 
Vælger du at lade bilen stå ved hotellet, kan du gå turen ned til 
byen igennem den hyggelige plantage. 

SHOPPING 
Er du til shopping, anbefaler vi at besøge de små butikker i 
byens centrum - Guðrun & Guðrun, Ullvøruhúsið og Einstakt. 
Østrøm, der ligger ved havnen i Tórshavn, huser flere design-
er brands under samme tag. Ved siden af Østrøm, finder du 
Steinprent, som er Færøernes grafiske værksted. Her udstilles 
de nye værker efterhånden, som de kommer til verden. 

CAFÉER I TÓRSHAVN 
Ved havnen i Tórshavn finder du de to velbesøgte caféer,  
Umami og Kaffihúsið. I byens centrum ligger byens måske 
hyggeligste café, Paname Café, der ligger i samme bygning 
som H.N.J. boghandel, som af de lokale øboer normalt omtales 
som den gamle boghandel. Se mere her: visittorshavn.fo/ca-
fes/ 

RESTAURANTER I TÓRSHAVN 
Tórshavn har oplevet en stor fremgang indenfor gastronomi 
i de senere år, og kan i dag bryste sig af en gastronomi i 
verdensklasse. Prøv sushi lavet på lokale råvarer, fermenteret 
lam eller færøsk tapas. Vi anbefaler rettidig bordbestilling. Se 
mere her: visittorshavn.fo/restaurants/ 

HEIMABLÍDNI 
Heimablídni betyder direkte oversat ”hjemme gæstfrihed”. 
Den bedste måde at opleve enhver kultur på er, når man inte-
grerer med de lokale. Og hvilken bedre måde at gøre dette på 
end over et lækkert, traditionelt måltid? 
Se mere her: visittorshavn.fo/home-dining/ 
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Færøernes Kunstmusem 
har åbent alle dage undtaget mandag, 

se mere på www.art.fo

Nordens Hus 
Her kan du opleve både musik og forskellige udstillinger 

eller nyde en god frokost eller kaffe og kage i husets 
hyggelig café. Se www.nlh.fo/sk 

”

TÓRSHAVN  

kultur og shopping



Einstakt    Tlf. +298 286010
Tróndargøta 29   info@einstakt.com
100 Tórshavn    www.einstakt.com

Fiskastykkið   Tlf. +2982 50600
Úti á Bakka 12   fiskastykkid@fiskastykkid.fo 
360 Sandavágur   www.fiskastykkid.fo

Færøernes Nationalgalleri  Tlf. +298 313579
Gundadalsvegur 9  Email info@art.fo
100 Tórshavn    www.art.fo 

Gjáargarður Guesthouse  Tlf. +298 423171
Dalavegur 20   info@gjaargardur.fo 
476 Gjógv    www.gjaargardur.fo

Guðrun & Guðrun  Tlf. +298 315166
Niels Finsensgøta 13 gr@gudrungudrun.com 
100 Tórshavn    www.gudrungudrun.com

  

Hotel Brandan    Tlf. +298 309290
Oknarvegur 2   booking@hotelbrandan.fo
100 Tórshavn    www.hotelbrandan.com

Katrina Christiansen TLF. +298 313243
Bringsnagøta 6   katrina@katrina.fo
100 Tórshavn   www.kc.fo

Ullvøruhúsið   Tlf. +298 211560 
Niels Finsensgøta 27 ullvoruhusid@gmail.com 
100 Tórshavn    www.ullvoruhisid.com 

Østrøm    Tlf. +298 260560
Skálatrøð 18   hj@ostrom.fo
100 Tórshavn 
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