Cruise til
Færøyene og Island
28.august – 5.september 2020
Vi tar deg med over det mektige, nordatlantiske hav, og seiler fra Hirtshals opp langs den norske fjellryggen og videre tett
forbi Shetlandsøyene opp til Færøyene og videre til Island. På kun én uke rekker du å oppleve 2 fantastiske destinasjoner, og
du overnatter ombord på MS Norröna under hele cruiset.

Fredag 28.august
Kl 17.00 avreise fra Sokndal ved kirken
Kl 17.30 avreise fra Gruset, Egersund
Kl 17.45 avreise fra Krossmoen
Kl 19.00 ankomst Risavika, Tananger
Kl 20.00 avreise med MS Bergensfjord, Fjordline med middagsbuffe og overnatting i standard 2 sengs innvendig
lugar.
LØRDAG 29. august
Kl 08.00 ankomst Hirtshals.
Kl 09.00 Servering av enkel, deilig morgenmat på Ålbæk GL Kro etterfulgt av en busstur til Skagen.
Kl 14.00 innsjekk terminalen i Hirtshals.
Kl 16.00 avreise fra Hirtshals
Kl 15.00 Infomøte i Naust Cafe
Kl 17.30 – 21.00 Kveldsbuffet i Norröna buffet. (Spisetiden for vår gruppe vil fremgå på skipet)

SØNDAG 30.august
Til sjøs
Kl 07.00 – 10.00 frokost i Norröna Buffet
Film om Færøyene vises i Naust Cafe
Kl 12.00 - 14.00 lunsj
Kl 17.30 – 21.00 kveldsbuffet i Norröna buffet

MANDAG 31.august
Kl 05.00 ankomst til Færøyene
Kl 06.30 – 10.00 frokost i Norröna Buffet
Kl 08.00 – 12.00 tur til historiske Kirkjubøur som er Færøyenes historiske hjerte. Bygda på Streymoys
sydvestkyst byr på en enestående utsikt over øyene Hestur og Koltur.
Gjennom middelalderen var Kirkjubøur Færøyenes bispesete, og dermed landets åndelige og kulturelle
sentrum. På denne unike tur kjører vi gjennom Tórshavn, antagelig verdens minste hovedstad, og videre opp
gjennom de vakre berg, forbi bygda Velbastaður helt ytterst på en bergskråning. Turen er både malerisk og
lærerik med vår dansk-, tysk- og engelsktalende guide. Kirkjubøurs bonde er klar til å ta imot oss når vi
ankommer og guide oss, først gjennom den gåtefulle Magnus-katedralen, som ble oppført omkring år 1300 av
biskop Erlendur, og derefter Olavskirken samt den tidligere kongsgården Kirkjubøargarðurs stuehus
(Roykstovan), som har stått i nesten et årtusen, og skal være verdens eldste bebodde trehus. Som prikken over
i`en, byr verten på kaffe og kaker i den stemningsfyldte Roykstovan.

Kl 14.00 avreise fra Færøyene
Film om Island vises i Naust Cafe
Kl 17.30 – 21.00 kveldsbuffet i Norröna buffet
TIRSDAG 1.september
Kl 07.00 – 10.00 frokost i Norröna Buffet
Kl 10.00 ankomst til Island
Kl 10.30 utflukt til Lake Mývatn & Naturbad, ca. 12 timer
Så snart vi ankommer til Seyðisfjörður, begynner turen. Først kjører vi over fjellet Fjarðarheiði til Egilsstaðir,
hvor vi møter vår islandske guide. Deretter kjører vi mot vest, først gjennom Jökuldalurdalen og deretter over
et fjellplatå. I godt vær kan en få en vakker utsikt over det barske landskapet. Turen til Mývatn tar cirka 2 timer.
Vi begynner med et besøk på Solfataras av Námaskarð. Varmen i jorden er så høy, at jorden oppløses, og der er
dannet muddergrave, som koker og spytter. Neste stopp er ved Mývatn Nature Baths, hvor det blå, mineralrike
vann er behageligt varmt og det blir mulighet til å ta et deilig bad. Servering av buffet lunsj i cafeteria her er
inkludert.

Om ettermiddagen besøker vi Dimmuborgir "Lava Labyrinth", som oppsto for et par tusen år siden, fra en
lavasjø, som plutselig ble tømt og etterlot fantastiske formasjoner av frisk koagulert lava. Vi får også se
Pseudokraterne på Skútustaðir, hvorfra det er en nydelig utsikt over sjøen. Til slutt på ettermiddagen begynner
vi på turen tilbake til Seyðisfjörður. Vi ankommer skipet etter 2-2 1/2 timer og får servert kveldsbuffe i
Norrönabuffet.

ONSDAG 2. september
Kl 07.00 – 10.00 frokost i Norröna Buffet
Kl 10.00 utflukt til Lake Lögurinn See, ca. 5-6 timer
Turen starter fra ferjeterminalen og går over det 620m høyfjellet Fjarðarheiði til Egilsstaðir. Etter et kort stopp i
Egilsstaðir kjører vi forbi lufthavnen til den nordvestlige bredde av Lake Lögurinn. Vi får se Islands største skog,
Hallormsstaðskog på den andre siden av sjøen, og vi passerer vannfallet Hengifoss. I Skriðuklaustur er det et
museum om Gunnar Gunnarson, en av de mest kjente forfattere fra det 20. århundre. Her kan man også se noe
av utgravningen av klosteret som var her i det 16. århundre. Det blir servert lunsj i den lokale cafeteria. På vei
tilbake til Egilsstaðir kjører vi langs den andre bredden av innsjøen og kjører nå gjennom Hallormsstaðskog. I
Egilsstaðir blir det mulighet for tid på egenhånd før vi kjører tilbake til Seyðisfjörður.

Kl 17.30 – 21.00 kveldsbuffet i Norröna buffet
Kl 21.00 avreise fra Island
TORSDAG 3.september
Kl 07.00 – 10.00 frokost i Norröna buffet
Kl 12.00-14.00 lunsj
Kl 15.00 ankomst til Færøyene og utflukt til romantiske Gjógv som ligger på Eysturoys ytterste nordøstkyst. På
veien østover kjører vi over broen fra Færøyenes største øy, Streymoy, til den neststørste, Eysturoy, hvor vi
passerer de kneisende Slættaratindur (882 meter) og Gráfelli (857 meter). Øygruppens høyeste fjell Gjógv er
mest kjent for sitt maleriske landskap med gamle kulørte hus oppført omkring den livsviktige naturlige bukten.
Kun 52 mennesker bor nå i Gjógv, men bygda er et populært turistmål, både av utlendinger og de lokale, som
tiltrekkes av dens romantiske ro. Gjógv er det perfekte sted for en liten spasertur for å utforske den lille bygda.
Vi skal besøke det sjarmerende hotell, Gjáargarður, hvor vi får servert kaffe og kake. Kveldsbuffe i Norröna
buffet når vi er tilbake på skipet.

21.00 avreise fra Færøyene
FREDAG 4.september
Til sjøs
Kl 07.00 – 10.00 frokost i Norröna Buffet
Kl 12.00 - 14.00 lunsj
Kl 17.30 – 21.00 kveldsbuffet i Norröna buffet
LØRDAG 5.september
06.00 – 09.00 frokost i Norröna Buffet
11.00 ankomst Hirtshals

18.00 avreise med Fjordline fra Hirtshals inkl middagsbuffet.
20.15 ankomst Kristiansand
ca kl 23.30 ankomst Egersund
ca kl 24.00 ankomst Sokndal
Pris kr 16.495,- pr person i db innvendig lugar
Prisen inkluderer:
Busstransport, reiseleder
Ferjeoverfart med overnatting på MS Bergensfjord i standard 2 sengs innvendig lugar
Cruise med MS Norròna og overnatting i innvendig db lugar
All sightseeing med lokal guide og entre` på Færøyene og Island som beskrevet i programmet.
8 x frokost, 5 x lunsj, 9 x middag/kveldsbuffe,
Ferjeoverfart Hirtshals- Kristiansand med Fjordline
Tillegg for:
- utvendig db lugar kr 1.895,- pr person
- drikke til maten
- frivillig avbestillings/reiseforsikring
NB! Ta med pass!

Vi har begrenset antall lugarer. Først til mølla..............
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Påmelding til:
Anne Margrethe Bendiksen
-annetur asDrageland 1
N-4380 Hauge i Dalane
Tlf 926 47 413

