
Olsok eller Ólavsøka som den heter på Færøysk er sommerens store 
begivenheten på Færøyene og den lille hovedstaden fylles opp av 
festkledde og glade mennesker som feirer færøyingenes nasjonalhøytid. 
Det er mye spennende på programmet i løpet av 28. og 29. juli med 
29. juli som selve dagen. Det legges opp til variert program med ulike 
aktiviteter, utstillinger, konserter, matboder, kapproing, sang og færøysk 
dans, for å nevne noe. I tillegg er færøyingene veldig gjestfrie og 
hyggelig og du vil føle deg velkommen.

Vi tilbyr pakkereise til Torshavn i perioden 27. - 31. juli og du kan selv 
bestemme hvor mye du ønsker å delta i Olsok feiringen. Pakkeprisen 
inkluderer flyreise, hotell i Torshavn i 4 netter med frokost og transfer 
t/r flyplassen ved ankomst og avreise. Alternativt kan du hente ut 
leiebil på flyplassen og kjøre rundt øyene på egenhånd. Du kan så 
melde deg på utflukt torsdag 30. juli for eksempel til bygdene Saksun, 
Klaksvik og Gjógv eller båttur til Vestmannaklippene som er en av de 
største attraksjonen på Færøyene. 

Utflukt til Saksun, Tjørnuvík og Gjógv
På turen opplever du Færøysk landskap og spektakulær utsikt, gamle 
bygg, kultur og historie.
Henting ved hotellene av buss og guide for turen.
Det blir besøk til Saksun med gamle bygg på gården Dúvugarður. I 
Tjørnuvík kan man nyte spektakulær utsikt mot de to klippene i havet 
kalt „kæmpen og kællingen“ og i den sjarmerende bygden Gjógv blir 
det besøk til den vakre naturhavnen. Matpakke og drikke inkludert. 
Turen må forhåndsbestilles Pris kr. 1.570,-
Tur med buss og guide kl. 09:00 - 17:00

Tur til Vestmanna 
Henting ved hotellene av buss og guide som kjører til bygden 
Vestmanna. Herfra blir det båttur til fuglefjell og grotter. På returen 
blir det stopp i bygden Kvívík hvor man kan utforske bosettinger 
fra Vikingtiden. Selve båtturen tar rund tto timer. Turen må 
forhåndsbestilles. Pris kr. 1.400,-
Tur med buss og guide kl. 12:30 - 17:30

Fly, hotell og transfer:
Pakkepris per person i delt dobbeltrom fra kr. 11.980,-
Tillegg for enkeltrom kr. 3.900,-

Prisen inkluderer Flyreise fra Oslo via København til Færøyene
Transfer mellom flyplassen og hotellet ved ankomst og avreise
Overnatting på Hotel Føroyar inkludert frokost i 4 netter. Rom med 
utsikt over byen.

Fly, hotell og leiebil:
Pakkepris per person i delt dobbeltrom fra kr. 14.550,-
Tillegg for enkeltrom kr. 3.900,-

Prisen inkluderer Flyreise fra Oslo via København til Færøyene
Overnatting på Hotel Føroyar inkludert frokost i 4 netter. Rom med 
utsikt over byen.
Leie av bil type A (Nissan Micra eller lignende) i 4 dager inkludert 
ubegrenset kjørelengde, egenandelsforsikring, henting og avlevering på 
flyplassen og ubegrenset med passering i tuneller under oppholdet. 
Utflukter kommer i tillegg.

Reise 27. - 31. juli 2020
Opplev Olsok på Færøyene 
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