
LET SVÆRMIDDEL

Færøerne er med sine 18 øer, der som grønne klipper skyder op af Atlanterhavet og et befolkningstal på ca. 
50.000 færinger, et helt enestående samfund.

Overalt på Færøerne oplever man smuk natur, omskifteligt vejr og et rigt dyreliv. Fra cyklen kan man i ro og 
mag nyde udsigten, mens man bevæger sig rundt i landskabet.

Der forefindes adskillige varierede ruter. Feks. ruter langs kysten, ruter med få bakker, og ogå ruter med seje 
træk op af bakker og med stejle nedkørsler.

REJSEFAKTA

4 DAGE, 3 NÆTTER OG 3 CYKELETAPER

AFREJSE/HJEMKOMST
3. - 6. juni 2022 

Pris pr. person i delt dobbeltværelse kr.  6.290,- 
Enkeltværelsestillæg    kr.  1.310,-

Turen gennemføres ved minimum 30 deltagere.

REJSEFAKTA

CYKELEVENT TIL FÆRØERNE

• Fly København-Færøerne t/r inkl. 1 cykel 
og 1 håndbagage på max 8 kg.

• 3 x overnatninger i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenbuffet
• 2 x middag på hotellet
• Cykelruter
• Erfarne Team Rynkeby-kaptajner
• Lovpligtige skatter og afgifter

PRISEN INKLUDERER

Turen er baseret på egne racercykler, der 
transporteres med flyet. 
Cykelkuffert er nødvendig til transporten. 

CYKLER

Dagsetaperne på mellem 45 - 100 km løber 
gennem det naturskønne færøske landskab 
på bakkede strækninger. 

SVÆRHEDSGRAD

Hotel Hafnia
Aarvegur 4-10
FO-100 Torshavn

Centralt beliggende hotel.  Værelserne er 
mindre men velindrettede med: SAT-TV, mini-
bar, Wifi . Dusche, føn.
Fællesfaciliteter: Restaurant, bar, sauna.

OM HOTELLET

Teknisk rejsearrangør: Ørslev Cykelrejser A/S, Københavnsvej 347, DK-4760 Vordingborg
Tlf. 5598 6004  •  E-mail: info@orslevrejser.dk • Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1711

Sidste tilmelding 15. februar 2022.
For bestilling se www.orslev-cykelrejser.dk 
eller ring på tlf. +45 55 98 60 04. 

TILMELDING

Dag 1 - Fredag 3. juni 2022
Egen transport til CPH, hvorfra vi flyver med Atlantic Airways 
flynr. RC 453 kl. 12:25 og lander på Færøerne kl. 13:40 lokal 
tid.
44,46 km cykling med 1.368 højdemeter.
Indkvartering og fiskebuffet på hotellet.

Dag 2 - Lørdag 4. juni 2022
98,17 km cykling med 2.138 højdemeter.

Morgenbuffet på hotellet.
Middag er på egen hånd. 

Dag 3 - Søndag 5. juni 2022
79,89 km cykling med 1.535 højdemeter.

Morgenbuffet og 2 retters middag på hotellet.

Dag 4 - Mandag 6. juni 2022
Morgenbuffet på hotellet og tjek ud. Vi flyver med Atlantic 
Airways flynr. RC 456 kl. 15:00 og lander i CPH kl. 18:05.

Ørslev Cykelrejser forbeholder sig ret til ændringer i pro-
grammet.
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FÆRØERNE


