Vikingakryss till Island och Färöarna 23-31 augusti 2019
Det finns bara ett sätt att resa i våra förfäders fotspår, till sjöss och på en riktig
vikingakryssning på Nordatlanten. Vi njuter av fantastisk natur under våra strandhugg på
Island och Färöarna. Det är på få ställen man finner en så storslagen natur kombinerad med
intressant historia och gästvänliga människor.
DAG 1
Vi avreser från hemorten Söderut. Givetvis
gör vi stopp för lunch och fika efter vägen.
Väl framme i Göteborg checkar vi in på
vårt hotell för natten och äter en
gemensam middag.
DAG 2
Efter frukost går vi ombord på Stena Lines
färja som kommer att ta oss till Fredrikshamn. Sedan vidare fem mil till
hamnstaden Hirtshals. Kl. 15.00 avgår
Smyrillines färja M/S Norröna, som
kommer att vara vårt hem under de
närmaste dagarna. Ombord finns taxfreeshop, bar, nattklubb, soldäck, pool och
restaurang. Vi äter gemensam middag
ombord varje kväll.

DAG 3
Vi har en hel dag till havs, som börjar med
en härlig frukostbuffé.
Man kan njuta av vädret från soldäck och
en bra bok samt trevliga vänner ombord.
På eftermiddagen anordnas bingo för de
som önskar. Det visas även en film om
morgondagens resmål FÄRÖARNA.
DAG 4
Tidigt på morgonen anländer vi till
Torshavn på Färöarna. Idag gör vi en
halvdagsutflykt med lokalguide till Gjögv,
som är känd för sin särpräglade naturhamn. Härifrån kan vi se de berömda
klippformationerna i havet bland annat
Búgvin, som med sina 188 meter är det
största fristående klippblocket. Ombord
före middagen visas en film om nästa dags

resmål, som är ISLAND.
DAG 5
Vi anländer till Islands östra kust och orten
Seyðisfjörður. Här kommer vi att ligga i
hamn till kvällen dagen därpå. En
Heldagsutflykt väntar oss idag med lokalguide till sjön Myvatn. Sjön ligger i ett
vulkaniskt område med varmt vatten och
med ett osedvanligt rikt fågelliv på
våtmarkerna omkring. Vi besöker Myvants
naturbad där man kan bada i sjön, som har
en temperatur på 38 grader. Ta med
badkläder och egen handduk.
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Seyðisfjörður

Gengifoss

DAG 6
Vi fortsätter att utforska Islands östra kust och gör en utflykt
tillsammans med lokalguide till sjön Lögurinn. Under utflykten
ser vi bland annat Islands högsta vattenfall Gengifoss, som har
en fallhöjd på 120 meter. Längst ut mot kusten ligger
Eskifjördur, ett gammalt norskt fiskeläger där man kan smaka
torkad fisk, delikatessen ”rutten haj” och förståss landets snaps
”Brennivín” (mot tillägg)
DAG 7
Vi färdas utmed Färöarnas kust där man kan se husen på klipporna och intressanta fåglar. På eftermiddagen anländer vi till
Färöarnas huvudstad Torshavn. Vi gör en tre timmars
utflykt till Kirkjubour. Här finns tidigare biskopssättet och vi kan
se ruinerna efter Magnuskatedralen och den lilla Olavskyrkan
från medeltiden. Vi ser även den gamla kungsgården, som sägs
vara världens äldsta bebodda trähus som nu inhyser den
sjuttonde generationen.
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DAG 8
Detta blir en dag till havs. Kanske lockar ett besök i poolen och
bastun eller en film i biografen. Vår sista kväll ombord blir extra
I PRISET INGÅR:
festlig då vi får avnjuta en Vikingbuffé. Vikingarna var inga
kulinariska vildar som man kanske tror. Under sina resor
Bussresa i helturistbuss, reseledares tjänster, Färjebreddade de sin kunskap om hur man tillredde maten och tog
och vägavgifter, Kryssning 8 dagar med M/S Norröna,
med sig många nya råvaror hem. Ikväll får vi njuta av en buffé
Boende i 2-bädds insideshytt/rum,
8
tillredd på det sätt och med de kryddor, som vikingarna använde
övernattningar
med
frukost,
Middag
dag
1
t
o
m
dag
sig av år 800-1150.
DAG 9
Vi ankommer till Hirtshals på förmiddagen. Tar oss en bit genom
Danmark och kliver på Stena Lines färje som tar oss åter tillbaka
till Sverige. Lunchen äter vi ombord.
Här rullar vi norrut och gör ett stopp för en enklare
måltid på vägen. Framåt sen kvällen/natten är vi åter hemma
efter nio fantastiska dagar på resande fot till ett land med en
storslagen natur.

8, lunch dag 1 och 9, Guidad tur till Eidi och Gjógv,
Guidad tur till Myvatn, Guidad tur till Lögurinn,
Guidad tur till Kirkjubour inkl. entré
Vid bokning före 1 februari ger vi 200 kr rabatt.
Avbeställningsskydd 200 kr.
Anslutningsbuss från Dalarna +200-350 kr
Valuta: SEK, DKK, ISK
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