PRAKTISKE OPLYSNINGER OG PRISER
Vi har 25 pladser på turen, inkl. rejseleder.
Pladserne tildeles efter ”først-til-mølle-princippet”
Tilmelding sker til KulturRetur A/S (se nederst i programmet).
Yderligere oplysninger om turen stilles til samme, på telefon 29 62 80 77 eller torben@teamisland.dk
Pris pr. person: kr. 14.000
Tillæg for enkeltværelse: kr. 1.700
Inkluderet i prisen:
Flybilletter t/r, inkl. skatter og afgifter
Transport iflg. program i komfortabel, røgfri bus med god plads og erfaren chauffør
Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgenmad – privat bad/toilet
Frokost x 6 dage
Middag x 6 dage, inkl. Kingosang, dans og møde med lokale
Entréer til de nævnte museer og andre udstillingssteder
Aage Augustinus som rejseleder fra start til slut
Lokale færøske kunstnere og andre
Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden
Ikke inkluderet i prisen:
Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som altid følger frit og rigeligt
Øvrige måltider

* Der tages forbehold for større uventede prisændringer og for ændringer af skatte- og
afgiftsforhold.

KulturRetur A/S (med Team Island), Mejlbyvej 670, 8530 Hjortshøj
Telefon 29 62 80 77, mail: torben@team-island.dk
Medlem af Rejsegarantifonden
Kort om KulturRetur A/S (med Team Island)
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.
K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Aarhus Universitet, direktør for Nordens hus i Reykjavik (1994-98), rektor på Aarhus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til Turen går til Island (Politikens Forlag) og Naturguide Island (s.m. botaniker Jon Feilberg, Gyldendal 2019). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 2004 har han
arbejdet professionelt med at arrangere rejser (udførligt C.V. og forslag til foredrag kan fremsendes)
Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Aarhus, advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper i Aarhus
og mange andre steder. Han bistår med idéer, inputs og kontakter bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser og ture. KulturRetur arrangerer hvert år rejser til Island, Færøerne og Irland. Desuden er øvrige nordiske lande
områder og Balkan af og til på programmet. Se gerne mere på www.team-island.dk

Holbæk Højskoleforenings
rejse til Færøerne 2021

PROGRAM
Dag 1 - mandag den 31.5.2021
Afgang Kastrup kl. 12.15 (mødetid 10.15)
Ankomst Vágár kl. 16.15 (lokal tid, efter to timers flyvetur)
Vi kører derefter direkte til Tórshavn, hvor vi bliver indkvarteret på Hotel Havn for alle dagene
Dag 2 - tirsdag den 1.6.2021
Vi begynder dagen med en gåtur i det gamle
Tórshavn, inkl. Tinganes, så vi får en god fornemmelse af byens gader og pladser. Derefter
bliver der tid til at besøge den klassiske Jacobsens Boghandel.
Med bussen kører vi til rundvisning og frokost
i Nordens Hus. Rundvisning i Nordens Hus og
herefter frokostbuffet.
Herfra til Kunstmuseet og derfra spadseretur
gennem plantagen, hvor vi bl.a. skal se William
Heinesens hus og møde hans søn, maleren Zakarias Heinesen. Vi skal også se Den Katolske Kirke, udsmykket af bl.a. Trondur Patursson.
Gåturen fortsætter gennem byen til vores hotel.
Dag 3 - onsdag den 2.6.2021
Heldagstur
Afgang med bus til Nordøerne
(vi får madpakker med). Vi besøger Gøtu Kirke, der er udsmykket
af Trondur Patursson. Vi får en
kop kaffe og en fortælling om
kirken. Vi skal også besøge det
lokale museum, sammen med
en lokal guide.
Herefter kører vi til Klaksvik, hvor
bl.a. vi besøger den imponerende Christianskirke – tegnet
af arkitekt Peter Koch, inspireret
af færøske bygdekirker og ruinen
i Kirkjubøur, indviet i 1963. I Christianskirken skal vi bl.a. se Joakim Skovgaards alterbillede samt Edward Fugloys næsten nye
udsmykning i kælderen. Derefter madpakker – Vidareidi/Kunø
Vi er tilbage i Torshavn hen på aftenen.

Dag 4 - torsdag den 3.6.2021
Formiddag: Vi tager til Nolsoy, som ligger lige uden for Tórshavn og som vi nu har kunnet
se ud til nogle dage. Vi spiser frokost og møder den meget naturkyndige Jens Kjeld Jensen
og spiser frokost på Nolsoy.
Eftermiddag: Turen går til Færøernes gamle
bispesæde Kirkjubøur med Magnuskatedralen.
I Kongsgården i Kirkjubøur får vi fortælling af
Kongsbonden og eftermiddagskaffe.
Vejen tilbage til Tórshavn kan foregå med bussen eller via en travetur op over fjeldet. Turen
er ikke vanskelig, men kræver dog nogen mobilitet og kræfter. Vi går sammen med lokale
Randi, så vi ikke farer vild
Aften: Møde med ledende færøsk politiker.
Dag 5 - fredag den 4.6.2021
Heldagstur
Udflugt til den nordligste del af Østerø, til bygden Funning. I kirken møder vi fårehyrden
m.m. Samál Pétur, som vil fortælle for os. Frokost i det lokale bygdehus.
Derpå til den nordligste bygd Gjogv, hvor vi
traver en kort tur til den fantastiske naturhavn
For de friskeste vil der være mulighed for en
rask lille tur i fjeldet.
Vi kører ad fjeldvejen tilbage til Tórshavn.
Dag 6 - lørdag den 5.6.2021
NB: Formiddagen er på egen hånd, men vi
mødes til fælles frokost.
Efter frokost kører vi nordpå på Streymoy til
Haldarsvík, hvor vi ser den fine kirke med Torbjørn Olsens parafrase over Leonardo da Vincis
’Den sidste nadver’. Derpå kører vi til den
meget lille, men smukt beliggende bygd Tjørnuvik, hvor vi kl. 19.00 skal opleve Kingosang i kirken med efterfølgende færøsk middag i
bygdehuset og færøsk dans, inden vi sidst på aftenen returnerer til Tórshavn
Dag 7 - søndag den 6.6.2021
Hjemrejsedag. Allerede ved 9-tiden kører vi fra hotellet og direkte til lufthavnen.
Afgang fra Færøerne kl. 12.50
Ankomst Kastrup kl. 15.55 (dansk tid)

