
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

FÆRØYENE 
15. – 19. august 2022 



 
 

 Færøyene 5 dager, 15. – 19. august 2022 

 

Vi fortsetter våre turer til øygrupper med til tider røff natur! Denne gang trekkes vi mot 

Færøyene! Mange av våre kunder har etterlyst en tur til denne fascinerende øygruppen 

som helt fra 1814 har vært en del av Kongeriket Danmark. Her har så mang en 

nordmann gjort strandhugg helt siden vikingenes inntog her på 800-tallet, og nå er det 

vår tur! 

Færøyene er kjent for sin rå natur, så hvis man liker naturopplevelser er absolutt dette 

reisen for deg. Man får merke vinden i håret, se fargerike bygder og byer i tillegg masse 

sau som stort sett holder på for seg selv. Her er grønne fjell, åser og mystisk tåke 

mellom de tettliggende klippelignende øyene. På denne turen får vi en rundreise til de 

mest kjente stedene, sammen med Smartreisers reiseleder og vår lokale guide. 

Velkommen til magiske Færøyene! 

Vi har kun 25 plasser på denne turen så om du vil være med så meld deg på nå!  

Mandag 15. august: Trondheim – Torshavn/Vágar (L,M) 

Smartreisers reiseleder møter på Værnes og leverer ut flybilletter og ønsker 

velkommen med på tur! 

 

Fly Widerøe, Trondheim – Bergen,  09:10-10:10 

Fly Widerøe, Bergen – Torshavn/Vágar, 11:10-11:55 

 

Vi lander på Vágar Lufthavn vest for Torshavn og blir hentet av vår guide. Vi utnytter 

dagen og drar direkte på en liten utflukt før vi drar inn til hotellet i Torshavn. Turen 

går først til Gásadalur som var den siste bygda på øya Vágar som fikk 

fastlandsforbindelse gjennom den undersjøiske tunnelen som ble bygget i 2004. Før 

dette måtte man gå over bratte fjell eller fly hit med helikopter. Når man kjører ned 

fra fjellet ser man den idylliske lille bygda og tenker på hvor vanskelig det måtte ha 

vært å bo så isolert. Vi rusler ned til fossen Múlafossur hvor vi kan få tatt vakre bilder 

til reisealbumet. Fra Gásadalur kjører vi til en ny liten bygd – Sandavágur hvor vi spiser 

lunsj på restauranten Fiskastykkið. Vi er framme på hotellet i Torshavn ca. kl. 16:00. Vi 

skal på på samme hotellet hele turen, så her er det bare å finne seg rette. Om kvelden 

møtes vi til velkomstmiddag på en lokal restaurant.  

 

Tirsdag 16. august: Tórshavn og Kirkjubøur (F) 

Etter frokost blir vi med guiden på en rundtur i Torshavn sentrum til fots. Vi går på 

oppdagelsesferd og opplever historiske Tórshavn. Vi stopper ved Tinganes hvor 

lagtinget holder hus, og vi ser også den gamle bydelen «Úti á Reyn», og passerer også 

domkirken. Videre fortsetter vi til pakkhuset Østrøm, hvor man kan få kjøpt ulike 

strikkeprodukter og andre suvenirer. Ved siden av besøker vi også det grafiske 

verkstedet. Lunsjen tar vi på egen hånd i dag. Det finnes flere kaféer og restauranter 

her i havneområdet som man kan velge.  

 

I 14-tiden møtes vi igjen og går på bussen. Turen går til Færøyenes kulturelle senter, 

Kirkjubøur. Vi besøker først nasjonalmuseet i Tórshavn og får innsikt i den lokale 

historie, før vi fortsetter over fjellet til Kirkjubøur. Underveis får vi god utsikt mot 

øyene Hestur og Koltur. I Kirkjubøur blir det omvisning i katedralen, kirken og museet. 

Her får vi servert kaffe og kaker.  Etterpå går turen tilbake til Tórshavn. Middag på 

egen hånd. 

 

 



 

Onsdag 17. august: De nordlige øyene (F,L) 

Frokost på hotellet. Vi blir på ny hentet av guide og buss og i dag skal vi reise nordover! 

Vi kjører via kystveien gjennom fargerike bygder, krysser broen over Atlanteren og 

videre mot den nordligste bygda på Østerø, Gjógv. På veien drar vi forbi bygda Eið, og 

ute i havet ser vi de karakteristiske klippeformasjonene Kæmpen og Kællingen. Vi 

passerer også Færøyenes høyeste fjell – Slettaratindur (882 moh). I Gjógv får vi 

omvisning før dagens lunsj serveres på Hotel Gjáargarður.  

 

Etter et godt måltid går turen videre til Funning, hvor sagnet sier at vikingene først 

kom i land. Vi fortsetter langs kysten til Nordøyene gjennom den undersjøiske 

tunnelen som knytter Østerø sammen med Nordøyene. I Klaksvik besøker vi den flotte 

Christianskirken og kirkekjelleren med malerier etter den kjente lokale kunstneren 

Edward Fuglø. Herfra går vi en tur gjennom byen, hvor vi passerer huset til Nólsoyar 

Páll, som var en kjent personlighet i Klaksvik for mange år siden. Han var både 

sjømann, båtbygger, oppfinner, bonde og dikter. Det blir en runde sightseeing med 

buss i byen før vi kjører tilbake til Østerø. Her får vi servert kaffe og kaker servert i 

hjemlig hygge hos Lena og Jakob. Vi kommer tett på lokalbefolkningen og hører deres 

historier. Retur til Tórshavn via den nye undersjøiske tunnelen som knytter sammen 

øyene Strømø og Østerø. Middag på egen hånd. 

Torsdag 18. august: Tórshavn og båttur til Vestmanna fuglefjell (F,M) 

Etter en rolig frokost blir det litt tid på egen hånd om formiddagen. Man kan besøke 

den fine bokhandelen i sentrum for litt mer litteratur om øyene, og ellers de andre 

shoppingmulighetene i byen. Som de fleste av oss nå har forstått er strikking en viktig 

greie her, så det finnes jo også et par velassorterte butikker for dem med sånne 

interesser. De som er mer interessert i kultur kan f.eks. besøke kunstmuseet eller 

Nordens hus. Alt ligger i gangavstand fra hotellet.  Lunsj på egen hånd. 

Kl. 13:00 setter vi oss på bussen og kjører til Vestmanna. Her går vi om bord i en båt  

som tar oss til Vestmannafjellene. Dette er en fantastisk opplevelse hvor man kommer 

nært de tårnhøye klippene og inn i grottene.  Vel på land igjen stopper vi innom bygda 

Kvikvik hvor man kan se spor helt fra vikingtiden. Ankomst hotellet sent om 

ettermiddagen. 

Om kvelden møtes vi til avskjedsmiddag med utvalgte færøyiske spesialiteter, og 

kokken bestemmer menyen. 

 

Fredag 19. august: : Tórshavn – Trondheim (F) 

Frokost på hotellet og utsjekking. Litt før halv ti blir vi kjørt de ca. 45 minuttene til 

Vágar Lufthavn for hjemreise. 

Fly Widerøe,  Tórshavn/Vágar – Bergen, 12:25-15:05 

Fly Widerøe, Bergen – Trondheim,  17:00-18:00 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris fra Trondheim kr 17.850,- per. person i dobbeltrom.  
Fra andre byer: på forespørsel.  
Tillegg for enkeltrom: kr 3.950,- 
 
Prisen er beregnet ved minimum 20 betalende deltakere.  
 
Depositum kr 3.000,-  betales ved påmelding (faktura sendes ut fra 
reisebyrået). Sluttfaktura sendes ut med forfall 20. juni 2022. 
 
Inkludert i prisen: 

• Flyreisene som beskrevet i programmet, inkl. kjente skatter og 
avgifter pr. 21.des 2021. 

▪ Overnatting i dbl.rom Hotel Hafnia, Torshavn 

• Sightseeing, busstransport, utflukter og inngangsbilletter som 
beskrevet med lokal guide på programinnslag. 

▪ Måltider i henhold til programmet. 
▪ Praktisk reiseinformasjon 
▪ Reiseleder fra Smartreiser møter på Værnes og blir med på hele 

turen. Lokal guide på Færøyene 
 

Ikke inkludert i prisen: 

• Avbestillingsforsikring 

• Kombinert reiseforsikring 

• Enkeltromstillegg 

• Evt. tips til sjåfører, guider og hoteller 

• Programinnslag, transport og service som ikke er beskrevet. 
 
Avbestillingsregler: 

• Fra innbetaling av depositum fram til 11.03.2022 refunderes 
depositum minus et gebyr på kr. 1.500,- per pers. 

• Fra 12.03.22 til 19.06.2022 refunderes ikke depositum.  

• Fra 20.06.2022 og frem til avreise gis ingen refusjon. 
 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner å 
betale inn på turen, ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger.  
 
Send med en god kopi av 1. side i passet  

Bestillingen er ikke bindende for reisebyrået før depositum er 
innbetalt. 
 
 
Reiseleder fra SmartReiser: Arve Mork 
 
Husk gyldig pass!  
Du vil få beskjed fra reisebyrået senere om det på 
avreisetidspunktet skulle være krav om å ta med koronapass eller 
annen dokumentasjon. 
 
SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet. 
 
Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer samt 
tilpasninger iht. gjeldende regler og restriksjoner rundt Covid-19.  
For øvrig henvises til våre generelle reisebetingelser som finnes på 
våre nettsider www.smartreiser.no. Sjekk at din avbestillingsforsikring 
er i orden, FØR du begynner å betale inn på turen, ellers vil den ikke 
dekke dine innbetalinger. Kredittkortbelastning + 2% av turens pris.  
 
 
Påmelding sendes snarest til:  
SmartReiser AS,  
Heimdalsveien 2C,  
7080 Heimdal 
Telefon: 72596210,   
E-mail: post@smartreiser.no 
 

Færøyene 15. – 19. august 2022 – 5 dager 

 

Reiseleder :Arve Mork 
Arve har 40 års jubileum i 

bransjen i år og har besøkt 

nærmere 90 land. Han har 

allsidig erfaring med mange 

typer reiser. 

Favorittområdene er 

planlegging av langreiser og 

jorda rundt-turer. Gjennom 

året lager han også mange 

fine opplegg for større og 

mindre grupper til mange av 

sine favorittreisemål. 

mailto:post@smartreiser.no


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding sendes snarest til:  
 
SmartReiser AS,  
Heimdalsveien 2C,  
7080 Heimdal 
Telefon: 72596210,   
E-mail: post@smartreiser.no 

Generelle betingelser for deltagelse på SmartReisers pakketurer. 

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, 

§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og 

Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven , ("Forskriftene") og 

supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker 

pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 

forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de 

rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser. 

 

Bestilling og betaling 

Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette 

depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.  

Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris 

for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved 

programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller 

reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for 

eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. 

Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom 

avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes 

og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll. 

 

Avbestilling 

Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den 

dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din 

aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen. 

 

Avbestillingsbeskyttelse 

Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom  eget 

forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, 

uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende 

eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 

svigerforeldre eller søsken). 

Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det 

innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for 

avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er 

fremskaffet av kunden. 

Kansellering/endring av reisen 

Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, 

dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av 

hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke 

kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken 

arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge 

følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve 

kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige 

mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen 

vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager 

etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve 

kjøpet eller kreve prisavslag. 

 

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. 

Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 

dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp 

refundert. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner. 

SmartReiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen 

manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre 

underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. 

SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser 

som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger 

etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. 

SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig 

med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige 

fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan 

gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke 

SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den 

reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har 

direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum  

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som 

avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, 

vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.  

Reklamasjoner 

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må 

forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for 

hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på 

stedet. 

Tvistebehandling 

Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten 

ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for 

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 

arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den 

Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren 

eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre 

materiell og brev. 

SmartReiser AS 

Heimdalsvegen 2C  

7080 Heimdal 

Tlf. 72596210 

SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den 

lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.  

 


