
7 fantastiske dage med:
• Fantastiske naturoplevelser
• Spændende kulturoplevelser -  bl.a. sammen med lokale 

historiefortællere, kunstnere og fåreavlere
• Kultur & middagsarrangement i den 1000 år gamle 

Roykstovan i Kirkjibø 
• Middag i et færøsk hjem
• Sejlture ud til Fuglebjergene (Vestmannabjørgini)
• Fjeldvandring - i let terræn
• Besøg hos en færøsk bonde, samt hos en lokal fåreavler 

der byder indenfor i hans 4 generationers gamle fårehus
• Spændende madoplevelser - bl.a. ude på øen Nólsoy
• Færøske musikoplevelser
• Og meget meget mere...

Oplevelses & Kulturrejse
Færøerne

13 - 19 maj 2017
Her har du muligheden for at tage med på en oplevelsestur ud over det sædvanlige. 
Et møde med Færøerne - naturen, kulturen og historien - arrangeret og guidet af 
færøske Arnhild P. Kier. 
Med baggrund i hendes færøske rødder og hendes erfaring fra tidligere ture til 
Færøerne, er rejsen sammensat så du kommer helt tæt på de lokale og oplever 
Færøerne som de bør opleves på 7 dage - guidet af en rigtig færing! 



Jeg hedder Arnhild Petry Kier og er født og opvokset på Færøerne. Dem der kender mig, vil nok påstå at jeg er en 
ÆGTE FÆRING med stort F! En påstand jeg ikke vil benægte.

Jeg har været bosiddende i Danmark i 20 år, men har i alle år haft et ønske om at vise hvilke fantastiske øer vi har 
liggende midt ude i Atlanterhavet. En sand natur & kulturperle i det danske rige.

Nu er tiden så kommet, hvor jeg igen, i samarbejde med Samson Travel i Frederikshavn, inviterer 25 personer med på 
en Oplevelses & Kulturrejse til Færøerne.

I og med at jeg er færing, har jeg mange interessante kontakter på Færøerne. Jeg kan derfor tilbyde oplevelser man 
normalt ikke vil kunne få som almindelig turist på Færøerne.
 
På denne tur besøger vi færingen i eget hjem, vi møder lokale historiefortællere, kunstnere og fåreavlere. 
Vi tager på byvandring og oplever idylliske landsbyer hvor vi bliver budt på middag og kaffe hos de lokale, oplever den 
færøske folkesjæl og hører spændende - og sjove- beretninger fra det lokale. 

Vi tager på fjeldvandring og følger de gamle ruter med varder, der er fyldt med spændende fortællinger og myter. 
Vi oplever Kronprinsesse Marys bænk, med den flotteste udsigt udover Atlanterhavet og besøger Kirkebø, hvor der i 
turens anledning er arrangeret en Kulturaften i en af verdens ældste tømmerhuse.

Vi besøger øen Nólsoy, med sine godt 220 indbyggere, hvor vi nyder grillet lam ude i det fri og oplever færøsk dans og 
acapella. 

Vi møder spændende personligheder og besøger steder hvor roen ligeså stille begynder at favne dit sind, og det stress 
og jag du evt. måtte komme fra, bliver omfavnet af en fantastisk fornemmelse af fred og tilstedeværelse. 

Her er der tid til at stoppe op mærke tid og sted imens du nyder de smukke omgivelser.

Jeg har siden maj 2015, arrangeret tilsvarende ture til Færøerne, hvilket har vist sig at være en så stor succes, at jeg 
tilbyder tilsvarende tur igen til maj 2017. 

Udover min erfaring fra mine tidligere ture, er jeg uddannet indenfor turisme og har i en del år, med forskellige ind-
gangsvinkler, været beskæftiget med turisme her i Danmark. Hvorfor det af samme grund ligger mig meget naturligt at 
arrangere disse tur. For at sikre alt det lovgivningsmæssige, har jeg Samson Travel til at varetage alt det praktiske i form 
af billetudstedelse, forsikringer og fakturering. på denne vis er alle sikret at alt det juridiske er på sin plads til rejsen. 



Færøerne 
en ø-gruppe med folkesjæl, 

kultur og ikke mindst 
sin storslåede natur

Hotel Gjáargard

Risin og Kellingin

Slugten i Gjógv

Kirken i  bygden Eidi

Slugten i Gjógv

Turprogram:

Dag 1  Lørdag 13. maj
Kl. 07.00: Afrejse med bus fra Billund Lufthavn mod Kastrup Lufthavn. Afrejse fra Kastrup Lufthavn kl. 12:25

Kl. 13.45:  Ankomst til Vágar Lufthavn

Kl. 14.10:  Afgang med bus til hotellet i bygden Gjógv, der ligger på den næst største ø på Færøerne, Eysturoy.   
  Turen til hotellet,  der er en af Færøernes flotteste ruter, oplever vi Petur Martin, lokal Kultur og 
  Historie fortæller og tidligere turischef på øen Eysturoy. Han har en spændende kendskab til lokale   
  steder, udsigtsposter og historier som han gerne vil dele med os på turen til bygderne Gjógv og Eidi,  
  der er en af de mest besøgte steder på Færøerne, med deres helt fantastiske natur og udsigtsposter.    
  Vi oplever lokalområdet med bus og til fods hvor vi vil se Kæmpen og Kællingen og Slættaratind,   
  Færøernes højeste fjeld og meget andet. 

Kl. 16.00:  På vej til Gjógv, inviteres vi indenfor i et færøsk hjem i bygden Eidi til middag inkl. en øl/vand. 
  En hyggelig stund sammen med værtinden Maria í Skorini, der byder på kulturelle omgivelser med  
  spændende lokale fortællinger.

Kl. 18.30:  Indkvartering på Hotel Gjáargard**. 

Kl. 19.00: Bygdens degn, Páll Sivertsen, giver en guidet tur igennem bygden, som byder på masser af   
  historie, kultur og ikke mindst sine fantastiske udsigtsposter, blandt andet som ved Kronprinsesse   
  Marys bænk og den meget besøgte og facinerende slugt ’Slugten i Gjógv’, med hver deres udsigt ud   
  over Atlanterhavet. Bagefter er der kaffe på hotellet.



Dag 2 Søndag 14. maj
Kl. 07.30: Morgenmad på hotellet

Kl. 08.30: Kører vi til den gamle ’vikinge bygd’ Gøta hvor en af hovedpersonerne i Færingesagaen, Tróndur í   
  Gøtu, havde sin hovedgård og derved en bygd af stor betydning i Færøernes historie.
  Her mødes vi med en af bygdens formidlere af lokal historie og sagn. Vi besøger nogle af de historiske  
  steder i bygden fra både gammel og nyere tid, bl.a. den gamle kirke fra 1883 og den nye kirke fra 1984,  
  der er udsmykket med glaskunst lavet af den færøske kunstner Trøndur Patursson. 

Kl. 10.30:  Kører vi videre til nabobygden Fuglefjord, min egen hjembygd, hvor vi møder en af Færøernes   
  store ildsjæle indenfor musik,kunst og kultur, kunstner og korleder Frits Johannesen.    
  Han er en fantastisk formidler med mange spændende fortællinger. En gemytlig mand som vi kan   
  se frem til at få noget tid sammen med, hvor han fortæller og giver et indblik i egne kunstværker.   
  Bl.a. vil han vise og fortælle om sin meget omtalte kunstværk, der er placeret på gavlen af Kulturhuset  
  i Fuglefjord. 

Kl. 12.00:  Besøger vi Fuglefjords Arts & Crafts centre, Ribarhús og Piddasahandil, der bliver drevet af frivillige.  
  Huset er fra 1800 tallet og fungerer i dag som et kulturelt hus med kunstudstilling, kulturelle events,  
  butik og café. Her vil vi se, høre og opleve historie fortalt af Oddvør á Lakjuni, der er forstanderinde  
  på stedet.

  Frokost inkl. en øl/vand i Ribarsloft, bygdens kunstudstilling. 

Kl. 13.15:   Efter frokost går turen videre i bygden i selskab med Turistchef Petur Martin. Vi besøger det lokale   
  fårehus, som har været i min familie gennem flere generationer. I dag er det mine to brødre der driver  
  stedet. Vi hører om forhold, der generelt afspejler den færøske familie, om naturens barske vilkår   
  som fåreavler og om hvilken rolle fårene har haft for de enkelte familier i det lokale samfund igennem  
  flere generationer. Et spændende indsigt i naturens og fårenes afgørende rolle på Færøerne.

Kl. 15.00:  Sammen med Petur Martin, går turen videre op langs fjeldsiden og ud til udsigtsposten, Alteret. En  
  fantastisk travetur, med spændende fortællinger og en intet mindre end en fantastisk udsigt. På turen  
  nyder vi vores medbragte færøske kildevand.
  Turen er i let terræn og tager ca. 3 timer.

Kl. 18.00:  Står bussen klar til at køre os fra Fuglefjord tilbage til hotellet.

Kl. 18.30:  Middag inkl. en øl/vand hos den lokale bonde i bygden Gøta (’Bóndin í Gøtu’). En hyggelig kulturel  
  afslutning på dagen, hvor vi bliver budt på mad i hjemlige omgivelser og med spændende fortællinger  
  vedr. det færøske landbrug. Efter middag står bussen klar til at køre os videre til hotellet.

Udsigt indover bygderne 
Gøta, Gøtugjógv og Sydrugøta

Ældre hus i Fuglefjord

Kunstneren 
Frits Johannesen

Skulptur af Frits Johannesen

Den nye kirke i Sydrugøta

Kulturhuset i Fuglefjord

Arts & Craftcenter i Fuglefjord

Jan Erik Jacobsen - Fårevler i FuglefjordFrits Johannesen

Udsigt over Gøtugjógv Høvdahúsid



Dag 3 Mandag 15. maj 

Kl. 07.30: Morgenmad på hotellet

Kl. 09.00: Kører vi til bygden Rituvík, hvor vi tager på sightseeing og derefter på fjeldvandring til bygden   
  Lamba. Her mødes vi med Jákup Hansen, som siden sin tidlige barndom har vandret i de færøske   
  fjelde. Han er en fantastisk formidler og kender alle historier og myter der møder os på denne rute.   
  En utrolig flot og historisk tur, hvor vi bl.a. nyder synet over øen Nólsoy samt udover bygden   
  Lambavík, hvor vi får fortællingen om det danske skib Norske Løve, der strandede i bygden ved   
  stormvejr nytårsaften i 1707. Vi nyder madpakker og færøsk kildevand på turen.

  Turen er i let terræn hvor alle kan være med og tager ca. 2½ time.  

Kl. 13.00: Besøger vi Gardahúsid, Den Færøske have i Søldafirdi, hvor Jákup Hansen bor sammen med sin   
  hustru Lena Hansen. Deres blomsterhave er kendt for sin spændende fremvisning af færøske planter,  
  deres fantastiske beliggenhed i det ældre færøske hus med udsigt udover fjorden og ikke mindst deres  
  velsmagende fiskesuppe tilberedt med lokal fangst.
  Frokosten nyder vi i blomsterhaven, hvor der serveres fiskesuppe inkl. en øl/vand.

Kl. 15.30: (ca.) Kører vi tilbage på hotellet hvor der bliver tid til at slappe af og nyde hinanden og den    
  omkringliggende natur.

Kl. 18.00: Middag inkl. øl/vand/et glas vin samt kaffe og cognac/likør på hotellets hyggelige restaurant. 

Vandretur fra Fuglefjord ’Nidan á Skard’ op til Alteret Frokostbuffet på Ribarsloft

Vandretur ned til LambaVores vært Jákup Hansen (th)

Gardahúsid

Høvdahúsid, Fuglefjords ældste hus Udsigt ved udover Gódadal (Gode Dal), ved Fuglefjord



Dag 4 Tirsdag 16. maj
Kl. 07.00: Morgenmad på hotellet.

Kl. 08.00: Kører vi mod Færøernes største ø Streymoy, hvor vi skal sejle videre ud til en af Færøernes mindste øer Nólsoy. 
  Her skal vi opholde os i det næste døgn.  Øen har godt 220 indbyggere, og ligger så smukt lige udenfor   
  Thorshavn, i ro og mag, og kigger ind på storbylivet. Et fantastisk kontrast der absolut kan ses frem til.   
  På øen findes der bl.a. verdens største stormsvale koloni.  

Kl. 09.00:  Sightseeing i Thorshavn, der som en af verdens mindste hovedstader, byder på masser af kreativitet, liv, historie  
  og kultur. Her vil vi vandre i byens historiske bydel Tinganes, opleve spændende arkitektur og kreativitet i   
  byrummet og spadsere i byens smalle gader og stier. Vi starter vores sightseeing i byens kulturelle stolthed,   
  Nordens Hus.

Kl. 12.30:  Sejler vi over til øen Nólsoy. Det er en sejlads på 20 min. En meget flot tur hvor der er mulighed for at opleve  
  det rige fugleliv imens man nyder den flotte udsigt udover øerne.   

Kl. 13.10: Indkvartering. Nólsoy er en lille ø med ingen hotel. Til gengæld er der lejet hyggelige sommerhuse der alle   
  huser en færøsk hjemlig atmosfære. Alle sommerhuse ligger centralt i bygden, med dobbelt og enkeltmands   
  værelser og fine badeværelses faciliteter. Efter indkvartering, nyder vi vores frokost i øens hyggelig café og 
  foreningshus, med udsigt udover havnen.

Kl. 14.00:  Tager vi på en guidet tur ud i udmarken og op på Skip, hvor lokalbefolkningen i gammel tid gemte sig for   
  sørøvere. Vi går tilbage ad en anden rute, ned over Korndal, der var den ene af to bopladser på Nólsoy   
  i gammel tid. Her kan man stadig se resterne af bopladsen i Korndal. 
  Med os på turen har vi lokale guides og historiefortællere. Turen tager omkring tre timer og er i let terræn,   
  hvor alle kan være med.

  Efter vandreturen, vil lokal guide, vise os rundt i bygden. Vi besøger historiske steder på øen og hører 
  beretninger fra vikingetiden og om en af Færøernes nationalhelte Nólsoyar Páll, der stammer fra Nólsoy. Vi   
  besøger også museum, Húsid vid Brunn, samt høre om Ove Joensen der 1. juli 1984 stak til søs i sin robåd 
  Diana Victoria for at ro til Danmark.

Kl. 18.30:  Besøger vi øens kultur og foreningshus. Her får vi en autentisk madoplevelse, hvor der i dagens anledning   
  serveres grillet lam, der er blevet tilberedt ude i det fri. Øen er kendt for at have en af Færøernes bedste  
  lammekød. Dette grundes de ekstreme gode forhold fårene har på øen.

  Efter maden oplever vi færøsk dans, med øens danseforening . En meget levende oplevelse i kulturelle   
  omgivelser, hvor vi ser, hvordan kædedansen med sine kvæder har ført historie igennem hundredevis af år. 

  Her er det selvfølgelig op til en selv hvorvidt man ønsker at deltage i kædedansen eller ej. Men jeg kan   
  garantere for at det er en oplevelse man sent vil glemme.

  Der vil være mulighed for at nyde aftenhimlen og øens smukke udsigt udover atlanterhavet og Thorshavn, i   
  øens vildmarksbad. En fantastisk afslappende oplevelse i de smukkeste omgivelser.

Udsigt fra Thorshavn udover Nólsoy Æresport på Nólsoy, lavet af en hvalkæbe

William Heinesens husBygden NólsoyKædedans

Grillet lam

Travetur ude på Nólsoy

Hyggelige ældre huse



Dag 5 Onsdag 17. maj
Kl. 07.45: Morgenmad på øens foreningshus inden vi tager færgen til Thorshavn igen.

Kl. 08.20:  Afgang med færgen til Thorshavn

Kl. 09.00: Indkvartering på det 4 stjernede Hotel Hafnia, beliggende ved det hyggelige havnemiljø, midt i Thorshavn. 
  Bagefter  er vi af lagtingsmedlem, inviteret ind i Lagtingshuset, der ligger så flot, placeret i hjertet af Thorshavn.  
  Vi oplever selve Lagtingssalen, der huser et af verdens ældste Parlamenter og hører spændende fortællinger. 

Kl. 11.00: Frokost inkl. øl/vand/et glas vin i Hotel Hafnias hyggelige restaurant.
  Efter frokost er der tid til at opleve byen på egen hånd.

Kl. 18.30:  Afhentning på hotellet.

Kl. 19.00: Færøsk Kulturaften i bygden Kirkebø, der er en af Færøernes store historiske lokaliteter, hvor den næsten syv  
  hundrede år gamle og nedslidte Magnus-katedral vidner om en spændende del af den færøske historie.   
  Katedralen blev opført omkring år 1300 og er placeret på den grund, som Patursson-slægten har ejet i fem   
  århundreder.
  Denne aften byder på rundvisning, musikalsk indslag samt middag, 3 retters menu inkl. øl/vand/vin samt   
  kaffe/the i Stokkastovan, der er over 1000 år gammel og en af verdens ældste beboede tømmerhuse. Jóannes og  
  Gudrid Patursson er den 17. generation der bor på gården og er vores vært denne aften. Efter middagen nyder  
  vi færøske toner i en fantastisk atmosfære, sunget og spillet af Niels Midjord, en af Færøernes mest kendte 
  visesangere.

  En uforglemmelig aften der byder på en kulturel indsprøjtning udover det sædvanlige.

Dag 6 Torsdag 18. maj
Kl. 07.00: Morgenmad på hotellet

Kl. 10.00: Kører vi mod bygden Vestmanna på Streymoy. Vi tager den gamle rute, Oyggjarvegin, ud af Thorshavn. Det er  
  en fantastisk smuk tur, hvor man fra fjeldtopperne kan kigge ud over landskabet. Helt perfekt er det hvis tågen  
  lægger sig hen langs fjeldsiden imens fjeldtopperne ses ovenover tågen. Turen byder også på historiske steder  
  som den gamle NATO Station og kuplerne, der begge havde en vigtig rolle under den kolde krig.

Kirkebø Middag på Roykstovan Thorshavn, set udover Tinganes

Nordens Hus

17. generation Jóannes Pætursson Den færøske lagtingssal

En af verdens ældste beboede 
tømmerhuse

Roykstovan i Kirkebø

Roykstovan i Kirkebø - verdens ældste 
beboede bjælkehuse

Musikeren Niels Midjord

Byvandring i Thorshavns gamle bydel
Kunst i Thorshavn



 
Kl. 11.30:  Frokost Buffet inkl. øl/vand/et glas vin, Restaurant Fjørukrógvin, Vestmanna

Kl. 13.00:  Sightseeing til Vestmannabjørgini. En tur hvor Færøerne opleves til vands på bedste maner, hvor vi også   
  oplever det rige fugleliv. Som en meroplevelse, sejler vi ud til bygden Saksun, en fantastisk flot naturoplevelse. 

Kl. 15.30: Afhentning af bus tilbage til hotellet.

Kl. 18.30:  Farvelmiddag, 3 retters menu inkl. vin menu på Restaurant Àarstova. En af Thorshavns historiske og bedste   
  restauranter, der ligger i huset, hvis historie relaterer til Beinta Kristina Broberg, som vi kender fra sagnet fra  
  1700 tallet, om den livsnydende kvinde der bl.a. bliver gift med den danske sognepræst Peder Ditlevsen 
  Arhboe. En historie som mange af os nok kender fra filmen Barbara, af Niels Malmros. Restauranten ligger i en  
  af de ældre huse i den gamle bydel, nede ved havnen. 
  
  En perfekt afslutning på vores sidste aften på Færøerne, hvor vi oplever den fornemste servering af færøsk   
  lammebov og fisk, der nydes i omgivelser der bulmer af færøsk historie, stemning og kultur.

Dag 7 Fredag 19. maj
Kl. 07.00 Morgenmad på hotellet

Kl. 09.30 Bagagen i bussen, afgang mod Vágar Lufthavn

Kl. 10.30 De sidste timer på Færøerne nyder vi i bygderne Bø og Gásadal, på øen Vágoy. Her oplever vi Færøernes   
  fantastiske natur og kultur til fulde sammen med lokal historiefortæller. Vi går en tur ud til den fantastiske   
  udsigstpost Múlafossi í Gásadali, besøger det gamle køkken (souvinirs butik i dag) og ser kunstneren Tróndur  
  Pæturssons facinerende lamper, der kan opleves i den lokale skole. Í Bø får vi rundvisning i bygden og hører   
  lokale fortællinger , går en tur ned til vandet og besøger bygdens kirke hvor vi, hvis muligheden viser sig, hører 
  færøske toner i kirken. Til sidst nyder vi vores frokost i historiske omgivelser, i Pakhuset i Bø, inden turen går  
  vidre til Vágar Lufthavn.

Kl. 14.30 Afgang til Vágar Lufthavn 

Kl. 16.45 Afrejse fra Vágar Lufthavn mod Billund Lufthavn

Udsigt udover fjeldtopperne fra Oyggjarvegin Sejlads ud til Vestmanabjørgini

Kuplerne Restaurant Fjørukrógvin Udsigt fra Oyggjarvegin

Restaurant Àarstova

Vestmannabjørgini Saga Museum

Pakhuset i bygden Bø

Udsigt udover Nólsoy fra 
Oyggjarvegin

Vestmannabjørgini

Udsigt udover stranden i Bø Sejlads

Gl. Natostation Mjørkadal

Bygden Bø

Udsigt ved bygden Gásadal



Afrejse/Ankomst - Dato - Pris

Pris for turen er 14.500 kroner med fuld pension og al transport og oplevelser betalt*
*Fra Billund Lufthavn, til vi er tilbage i Billund Lufthavn, er alt betalt for. Der kommer ingen ekstra udgifter i form af entréer, oplevelser, mad eller transport!

 Afrejse* 13.05.2017 Billund Lufthavn     - mødetid kl. 06.30 (Flyafgang fra Kastrup Lufthavn kl. 12.25)
 Hjemrejse** 19.05.2017       Vágar Lufthavn      - mødetid kl. 14.45
 * Afrejse er fra Kastrup Lufthavn. Der bliver arrangeret bus fra Billund Lufthavn til Kastrup Lufthavn som er inkl. i prisen.
**Hjemrejse er til Billund Lufthavn

Prisen er inklusiv:

Fly tur/retur Danmark - Færøerne
Al transport på Færøerne
5 overnatninger på hotel
1 overnatning ude på øen Nólsoy i sommerhus
Fuld pension inkl. en øl/vand til frokost og middag
Alle guidede ture og fjeldvandring
Alle entréer og rundvisninger
Alle arrangementer og oplevelser

Som noget specielt på denne tur er der arrangeret:

 En rejse sammensat så du kommer helt tæt på de lokale og oplever Færøerne som de bør opleves på 7 dage -  guidet af  
 en rigtig færing! 

 Vi mødes med lokale ildsjæle som historiefortællere, kunstnere, musikere og fåreavlere

 3 retters kulturmiddag inkl. al drikkevare i den 1000 år gamle Roykstovan (kongsbondegården) i Kirkjibø med et   
 musikalsk indslag med færøske visesange. En aften der byder på en fantastisk autentisk oplevelse og med en kulturel   
 indsprøjtning udover der sædvanlige. 

 En kulturel aften ude på øen Nólsoy, med grillet lam, tilberedt ude i det fri, musik og færøsk kædedans i kulturelle 
 omgivelser. Mulighed for at afslutte aftenen under den frie aftenhimmel i øens vildmarksbad.
 En stemningsfuld aften man sent vil glemme.

 Sejltur til Saksun (forlænget sejltur ud til Vestmannabjørgini)

 Vi oplever den historiske bygning der huser det færøske lagting og inviteres ind i selve lagtingsalen.

 3 retters farvelmiddag inkl. vin menu på en af Thorshavns bedste og historiske restauranter, Restaurant Àarstova.

Jeg har kontakt både til lokale kulturfolk, musikere og kunstnere på Færøerne, hvilket fremgår af vedhæftede program – som er 
det endelige program, men ret til ændringer forbeholdes. 

Bestilling af billetter eller yderliger oplysninger eller anden information vedr. turen, er du/i meget velkommen til at kontakte 
mig, tilrettelægger og guide på turen:

Arnhild P. Kier
Færøsk Kultur & Oplevelseskonsulent
info@oplevfaeroerne.dk
www.oplevfaeroerne.dk
Telefon 2166 7792

Turen arrangeres i samarbejde med Samson Travel A/S, der fungerer som teknisk arrangør af turen og følger deres procedure 
vedr. bestilling, fakturering og betalingsvilkår.
Samson Travel A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr 1999, hvorfor alle indbetalinger er sikret via Rejsegarantifonden.

Samson Travel A/S
Havnepladsen 5A
9900 Frederikshavn
www.samson-travel.dk
Telefon 9842 7800



Øerne:
På turen oplever vi øerne Streymoy (Strømø), Eysturoy (Østø), Vágoy (Vagø) og Nólsoy (Nolsø).



Kære Arnhild.

Det var en fantastisk oplevelsesrig 
uge.
Jeg føler, at Færøerne kom helt ind 
under huden på mig. De hyggeli-
ge folk, kulturen, naturen og ikke 
mindst, det pragtfulde fugleliv. Og 
maden er jo et helt kapitel for sig.
Det hele ikke mindst på grund af dig. 

Jeg kan stadig høre din medrivende 
latter og dine gode forklaringer.
Tak for det hele. 
Hils dine piger og sig tak for lån af 
dig.
Kærlig hilsen fra Knud

Kære Arnhild,

Nu er det vist på tide, at du hører fra 
Kjeld og mig.

Vi vil sige dig tusind tak for en ufor-
glemmelig, oplevelsesrig og fantastisk 
flot tur til Færøerne. Kultur og Natur 
for fuld kraft. Vi nød den i fulde drag 
og er slet ikke færdige med Færøerne.

Med dig som en uforlignelig, an-
svarsfuld, dygtig, hjælpsom, sød og 
smilende guide blev det en tur, som vi 
vil anbefale til alle, vi kender.  

Gir du også et praj, når programmet 
for Færøer-tur i 2016 er klar. Vi vil 
gerne rundsende til dem, vi kender, 
med vore anbefalinger.

Nu håber jeg sluttelig, at du og din 
familie har det godt, og at I får en god 
tur ”hjem”.

Kærlige hilsner og rigtig god sommer 
til dig og dine.

Kjeld og mig
Hanne

Kære Arnhild

Du fik roser både som reel blomst og i ord fordi 
du fuldt har fortjent det. 

Som Lars og jeg tidligere har sagt giver vi dig 5 
ud af 5.

Mange hilsner...  og tak for mange dejlige timer 
og oplevelser. 

Kh. Lars og Lone

Kære Arnhild...

Det var en fantastisk tur, - hvor orde-
ne ikke rækker.
 
Kærlig hilsen.Tove

Jeg synger med i det glade, begejstrede 
kor - og jeg synger højt.
TAK til alle - især selvfølgelig til 
Arnhild. 

Kærlist Dora  

Kære Arnhild.

Du kalder turen en Oplevelses og kulturrejse 
til Færøerne.

Det var en utrolig dejlig tur,som levede til 
fulde op til titlen.

Mange tak til dig og tak til alle I andre rejse-
kammerater,som gjorde turen speciel.

Venlig hilsen
Agnete

Kære Arnhild.
 
Ja, jeg ved slet ikke hvor og hvordan jeg skal starte med at sige dig tusinde tak for en uforglem-
melig tur.
 
Jo, jeg vil starte med dig!
Du er en fantastisk pige. Tusinde tak for din væremåde.
Du er i besiddelse af så mange og varme menneskelige egenskaber, hvormed du formidler ”dit 
Færøerne” .
Du er omsorgsfuld og  nærværende over for alle dine deltagere.
Du udstråler positivitet, begejstring og glæde. (Jeg elsker det!) 
Jeg kan virkelig mærke på dig, at du er en ægte færing og elsker din familie og dit land. Det er 
så livsbekræftende.  
Du har virkelig givet mig mulighed for at OPLEVE dette smukke og unikke land.
Du har formidlet NATUR og KULTUR, så jeg har fået en god viden om Færøerne.
Du har vist os så fantastiske og smukke steder.
Du har formået at få os ind i færingernes private hjem, hvor vi har smagt færøsk mad og hørt 
om deres liv og ophav.
( Uh ha alt det fisk I spiser !)
Du har fundet spændende guider til at formidle og vise rundt.
 
Og nu til alle I andre deltagere!
 
Jeg vil gerne takke jer alle for et godt og hyggeligt samvær. Det har været med til at gøre turen til 
en stor oplevelse.
Jeg ønsker jer alle en god sommer.

De varmeste hilsner
Vibeke

Udtalelser fra tidligere deltagere 
på min tur til Færøerne

Kære Arnhild

Først og fremmest tak til dig for en fantastisk tur - dernæst til hele holdet for rigtig godt og hyg-
geligt samvær - det var en helt igennem vellykket tur.
Jeg vil glæde mig til at mødes med alle til oktober.

Kærlig hilsen
Kirsten

Hej Arnhild.
Tusind tak for en rigtig dejlig tur igen 
til Færøerne.
For besøg hos de lokale beboer på øen 
med dejlig mad og hygge, at de vil 
have besøg af så mange gæster.
Tak for hyggelig samvær med rejse-
venner.

Knus Lilly

Hej Arnhild
Tak for turen til Færøerne 2015 dejlig oplevelse og 
super service lige fra mad ture og din indlevelse i vores 
ferie at den skulle være dejlig for alle 
Vi et klar til en ny tur i 2016 

Mange knus Doris Møgelbjerg


