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Vikingakryssning till Island och Färöarna 

Vi seglar i våra förfäders kölvatten när vi följer vikingarnas 
rutt förbi Norge och Shetlandsöarna och korsar Nordatlanten. 
På de gröna Färöarna med storslagna naturscenerier möts vi 
av branta berg och klippor med karg vegetation och ett 
fantastiskt rikt fågelliv. Valar och sälar simmar gärna i dess 
vatten. Island, sagornas och vulkanernas ö bjuder på 
spektakulära upplevelser som sätter fantasin i gungning.  
  

Dag 1. Hemorten – Fredrikshamn 
Vi kör väster ut till Göteborg och Stena Lines Danmarksterminal för 
färjan över till Fredrikshamn. Incheckning och gemensam middag på 
fina Hotel Jutlandia. Ca 16 mil från Jönköping 
 
Dag 2. Fredrikshamn – Hirtshals 
Vi befinner oss i ett av Danmarks semesterparadis – Nordjylland 
med sina milsvida stränder, vandrande sanddyner och charmiga 
badorter. Längst ut på spetsen ligger Skagen med sitt magiska ljus. 
En tur på Jylland blir det innan vi åker till hamn- och handelsstaden 
Hirthals där M/S Norröna ligger och väntar. Vi går ombord och gör 
oss hemmastadda i våra hytter som vi ska bo i de närmsta sju 
nätterna. Ombord finns mycket att upptäcka – bio, butiker, café och 
bar, restauranger, gym, bastu, inomhuspool och jacuzzis. Frukost 
och middag serveras alla dagar ombord. Ca 10 mil     
 
Dag 3. Till havs 
Efter en härlig frukostbuffé har vi en hel dag att njuta ombord. 
Plocka fram kikare och kamera för att studera fåglarna som svävar 
ovanför oss eller spana efter valar i havet. När vi passerar 
Shetlandsöarna skymtar vi den vackra sjöpapegojan eller Lunnefågel 
som den egentligen heter på klippkanterna för första gången. 
Kanske vi även siktar den minsta av falkfåglar stenfalken, smyril på 
färöiska. Under eftermiddagen visas en film om Färöarna.  
 
Dag 4. Färöarna  
På morgonen lägger vi till i Torshavn, sannolikt en av världens 
minsta huvudstäder! Som en av Nordens sista utposter reser sig 
Färöarna ur Nordatlanten. Här är grönt och vilt, naturen 
karakteriseras av branta stup, djupa fjordar, gigantiska fågelberg och 
knallgröna kullar. Vi ger oss iväg på utflykt i detta ofantligt vackra 
örike bestående av 18 öar. Vårt första stopp är Eiði här ser vi de 
stora klipporna Jätten och Häxan, vår guide berättar inte bara 
historien om Risin och Kellingin utan också om hur vädret styr livet 
här och varför ingen bygger strandnära. Den lilla byn Gjógv  med 
endast ca 30  invånare är känd för sin naturhamn som tränger in ca 
200 meter som en djup klyfta mot byn. Efter en dag av storslagna 
landskap och ett otal fotostopp återvänder till vårt fartyg vid kajen i 
Torshavn. Ca 12 mil 
 
 

 
 
Vikingakryssning 9 dagar 
 
Avresa: 27/8   2021 
Pris: 16 575:- pp (del i dubbelrum/insideshytt) 
 
Tillägg: 
Dubbelrum/utsideshytt: 1 990:- pp 

     Enkelrum/utsideshytt: 5 890:- pp 
      
     Avgångstider 

07:35   Oxelösund Järnvägsstation               
07:50   Nyköping Brukslagarvägen               
08:40   Norrköping Resecentrum C3-C6                 
09:00   Skärblacka Eskilsvägen 23      
09:35   Linköping Fjärrbussterminal             
10:00   Mjölby McDonald’s    
10:25   Ödeshög Östgötaporten                         
11:05   Jönköping Eurostop                    
 
I resans pris ingår 
- Buss- och båtresa 
- Reseledare 
- Del i dubbelrum 1 natt   
- Del i insides 2-bäddshytt 7 nätter 
- 8 frukostar 
- 8 middagar varav en vikingabuffé 
- Entré och lunch Myvatn  
- Utflykter enligt program 
 
Hotell  
Hotel Jutlandia **** 

     www.hotel-jutlandia.dk  
 
     Rederi  
     Smyril Line 
     www.smyrilline.se   
 
     Valuta   
     Danska kronor (DKK), Isländska kronor (ISK)  

mailto:info@kanalbuss.se
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Dag 5 – 6. Island  
Vi seglar mot Islands östkust och orten Seyisfjödur. Här ska vi ligga 
för ankar till kvällen nästa dag. Med en natur så vild, vacker och 
dramatisk som Islands är det lätt att förstå varför några av världens 
mest framstående filmproducenter kommer hit för att skapa magi 
på vita duken. En av dagarna besöker vi Myvatn, en plats som ger 
känslan av att vara på en annan planet eller i en fantasivärld. Här i 
ett aktivt vulkaniskt område nära Kraflavulkanen badar vi i 38° 
hälsobringande vatten så glöm inte badkläder och handduk!  
Här äter vi också gemensam lunch. 
Vår andra dag besöker vi den mytomspunna sjön Lögurinn 
tillsammans med vår lokalguide. På 1300-talet ska man första 
gången ha siktat och dokumenterat sjöodjuret Lagarfljótsormurinn. 
Nu har som tur är den nyckfulle gamle ormen inte setts till på länge 
men vem vet… ha kameran redo.   

Dag 7. Torshavn och Kirkjubøur  
Färöarna i sikte än en gång. En härlig syn med alla de färgglada 
husen på klipporna. Under eftermiddagen bär det av på utflykt till 
Kirkjubøur, Färöarnas historiska hjärta. Under medeltiden var detta 
biskopens residens och kom att bli landets andliga och kulturella 
centrum. Vi besöker ruinen av den gåtfyllda Magnuskatedralen som 
blev uppförd omkring år 1300 av biskop Erlendur och därefter 
Olavskyrkan, öarnas äldsta kyrka som används än idag för 
gudstjänster. Kungsgården Roykstovan räknas som ett av världens 
äldsta ännu bebodda trähus vars äldsta delar härstammar från  
1000-talet. Ca 3 mil    
 
Dag 8. Till havs 
Ännu en dag till havs att njuta av frisk luft och vyer vi aldrig kan få 
nog av. Vår sista kväll ombord blir extra festlig då det serveras 
vikingabuffé. Vikingarna må ha varit skräckinjagande men de var 
också nyfikna kulturbärare. De breddade sina kunskaper om hur 
man tillredde mat i olika delar av världen dit de seglade och tog med 
sig många nya råvaror hem. Kvällens buffé är tillagad på vikingarnas 
sätt och med de kryddor de använde sig av.  
 
Dag 9. Hirtshals – Hemorten  
En sista stadig sjöfrukost innan det är dags att vinka farväl till M/S 
Norröna med besättning. Vi åker tillbaka över Jylland till 
Fredrikshamn och Stena Lines färja till Göteborg. Efter ett uppehåll 
utmed vägen är vi åter på våra hemorter framåt kvällen. Kan hända 
kliver ni av bussen med en svajande gång efter fantastiska dagar och 
nätter till sjöss. På återseende! Ca 20 mil till Jönköping 
 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan! 
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