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FAËROER EILANDEN  
 
Unieke archipel met afwisselde landschappen 

 
• Ongerepte wandelbestemming 

• Steile rotskusten 

• Eilandengroep midden in de Atlantische Oceaan 
 

De Faeröer eilanden zijn desolaat gelegen en rijzen steil op uit zee. De weinige huizen zijn erg kleurrijk. 
Klein in oppervlakte, groot in verscheidenheid. Het valt vooral op hoe groen het hier is, mossen en grassen 
zijn alom tegenwoordig. Heel wat vogels hebben hier hun thuis, net als schapen.  
Er wonen amper mensen, wat het een ideale bestemming maakt om even los te koppelen van alles. 
 
Mooie wandelpaden doorkruisen de archipel, die uit 18 bergachtige eilanden bestaat. De eilandengroep ligt 
in de Atlantische Oceaan, tussen Noorwegen en IJsland. In oppervlakte slechts 1400 km2 groot, met 50.000 
inwoners, waarvan ¼ in de hoofdstad van Tórshavn woont.  
We ‘beklimmen’ Slaettaratindur, de hoogste berg van Faeröer, met mooie zichten van op de top.  
Verkenning van de eilanden Mykines, Vágar, Streymoy, Eysturoy, Suðuroy en Nólsoy. 
In de bergen woont helemaal niemand, duizenden vogels hebben hier hun nesten. De typerende kliffen 
zorgen voor spectaculaire zichten.  
 
Het klimaat is wisselend, met vaak harde wind en geregeld buien, de temperaturen zijn gematigd.  
Het openbaar vervoer is hier uitstekend, waar we perfect gebruik van kunnen maken om naar/van de 
wandelingen te gaan. Goed gelegen pensions vormen onze uitvalsbasis tijdens de reis. 
Een onbekend stukje Europa op een afgelegen locatie die voor een aparte ervaring zal zorgen. 
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PROGRAMMA  
 

Dag 1 – 26.05 Brussel – Kopenhagen - Vágar 
We vliegen vanuit Brussel via Kopenhagen naar Vágar, waar de luchthaven van de Faeröer eilanden is gelegen.  
Overnachting in een pension op het eiland Vágar. In de namiddag gaan we naar het dorpje Gásadalur, waar 
een mooie waterval is gelegen. 
 

Dag 2 – 27.05 Mykines 
Mykines bereiken we na een korte trip per ferry, onderweg schitterende zee kliffen. Dit eiland is gekend voor 
de vele vogels die je hier aantreft, vooral papegaaiduikers en jan-van-genten zijn hier talrijk aanwezig. 
Een wandeling over het eiland brengt ons voorbij grote kolonies vogels. Een rustige wandeling die ons laat 
kennismaken met de steile rots kliffen waar de Faeröer eilanden zo gekend voor zijn. 
In de namiddag varen we terug naar Vágar waar we overnachten. 

 

Dag 3 – 28.05 Streymoy 
Via een lange tunnel bereiken we Tórshavn waar we de komende twee nachten verblijven. 
We verkennen de oude stad van Tórshavn, waar je o.a. zwarte huizen en grasdaken kan terugvinden. 
In de namiddag varen we naar het eiland Nolsoy waar we een wandeling maken. We keren na de wandeling 
terug naar Tórshavn waar we opnieuw overnachten.  
10 km – 3 uur wandelen 

 
Dag 4 – 29.05 Kirkjubour 
Vanuit ons hotel op het eiland Streymoy wandelen we naar het einde van het schiereiland tot aan het dorp 
Kirkjubour. Via een circulaire route komen we terug aan in Tórshavn. Het parcours gaat over golvend terrein. 
Een langere wandeling die ons uitgebreid laten kennismaken met Streymoy. 
Wie wil kan een optionele excursie maken naar het eiland Hestur. Hier liggen grote grotten en 400 meter 
hoge kliffen waar je duizenden vogels aantreft, ronduit indrukwekkend. 
18 km – 7 uur wandelen 
 

Dag 5 – 30.05 Tvøroyri 
Het meest zuidelijke eiland is één van de meest spectaculaire. Met een ferryboot varen we naar Suðuroy, 2,5 
uur varen. Na de lunch maken we een wandeling naar een mooi gelegen meer. In de late namiddag arriveren 
we in ons hotel in het dorp Tvøroyri waar we de komende twee nachten verblijven. 
7 km – 2,5 uur wandelen 
 

Dag 6 – 31.05 Suðuroy 
Een uitstekende busverbinding brengt ons naar Vágus, in het zuiden van het eiland gelegen.  
Een prachtige wandeling via Fámjin langs de kust brengt ons terug naar onze accommodatie in Tvøroyri. 
Nadat we het eerste deel hebben geklommen komen we aan een plateau waar verschillende kleine meertjes 
liggen. Via een heuvelachtig parcours bereiken we later op de wandeling nog een meer en keren terug naar 
de baai waar we overnachten.  
17 km – 6 uur wandelen 

 

Dag 7 – 01.06 Gjogv 
We nemen de ferry terug naar Streymoy, waar we per bus via de kust naar het noorden van Streymoy rijden. 
Onderweg zien we verschillende watervallen die vanuit de steile, met mos bedekte rotsen naar beneden 
komen. De felgroene kleurschakeringen zorgen voor aparte landschappen.  
Overnachting in Gjogv, een gehucht met slechts één overnachtingsplaats. 
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Dag 8 – 02.06 Slættaratindur 
Een beklimming van de hoogste ‘berg’ van de Faeröer eilanden kan niet ontbreken. 
Slechts 882 meter hoog, het blijft een inspanning. We vertrekken vanuit ons guesthouse en volgen de route 
die ons tot op het plateau brengt waar je een ongezien panoramisch zicht hebt. 
Via een andere route keren we terug en maken er een afwisselende circulaire route van die voortdurend 
andere zichten biedt. 
18 km – 8 uur wandelen 

 

Dag 9 – 03.06 Vágar – Kopenhagen – Brussel 
We rijden terug naar de luchthaven van Vágar met aansluitend terugvlucht naar Brussel via Kopenhagen. 
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