
Faerské ostrovy 
– Štyri ročné obdobia v jeden deň
Faerské ostrovy – asi len milovníkom futbalu 
tento názov niečo hovorí. Futbalisti tohto štá-
tika (v skutočnosti je to však autonómne úze-
mie Dánska) s  necelými 50-tisíc obyvateľmi 
pravidelne hrávajú o postup na majstrovstvá 
sveta a  Európy vo futbale. No to je asi tak 
všetko, čo sa o ostrovoch, ktoré sa nachá-
dzajú v podstate na polceste medzi Britský-
mi ostrovmi a  Islandom, vie. Kto je zvedavý 
a chcel by ich zažiť na vlastnej koži, najlepší 
spôsob je plavba loďou napríklad z Dánska, 
prípadne sa tu zastaviť cestou na Island. 

Z PALUBE LODE 
V  Dánsku pritom možno navštíviť najstaršie 
mesto Ribe s jedinou päťloďovou katedrá-
lou v krajine, tretí najvyšší dánsky vrch Him-
melbjerget a druhé najväčšie dánske mesto 
Aarhus a  tiež najsevernejšie mesto Dánska 
Skagen, kde sa unikátne stretávajú vlny 
Severného a Baltického mora. K  atrakciám 
patria aj pieskové duny a maják. A  potom 
sa už presunúť do prístavu Hirtshals a  na-
lodiť sa smer Faerské ostrovy. Plaví sa celý 
nasledujúci deň, a to popri škótskom a nór-
skom pobreží, do hlavného mesta ostrovov 
Tórshavnu pripláva loď večer. A čo robiť dva 
– tri dni na ďalekom severozápade? Okrem 
hlavného mesta možno navštíviť napríklad 
stredoveké centrum Kirkjubour na ostrove 
Streymoy. Zážitkom je určite plavba okolo 
útesov Vestmanna, ktoré sú podľa názoru 
mnohých najkrajšími na našej planéte. Lode 

plávajú do hlbokých jaskýň, úzkymi prielivmi 
a popri útesoch, ktoré dosahujú výšku až 
700 metrov. Tie sú domovom tisícok vtákov, 
ako sú alky biele, rybáriky a čajky. O čom sa 
veľa nevie a nehovorí – vajcia týchto vtákov 
sú na Faerských ostrovoch obľúbenou deli-
katesou, miestni ich chodia na útesy zbierať. 
Za návštevu stojí aj malebná dedinka Gjógv, 
ktorá je známa pre svoju pokojnú atmosféru, 
žije tu 50 obyvateľov. Je tu úžasný výhľad na 
okolité hory, ktoré ju obklopujú, a neďaleko 
je lagúna.

TURISTICKÉ ATRAKCIE
Patrí k nim najvyšší vrchol Faerských ostro-
vov Slaettaratindur, ktorý má 880 metrov 
a  vidno z  neho všetky ostatné ostrovy. Fa-
erčania majú tradíciu sem vystúpiť v najdlhší 
deň v  roku – 21. júna. Keďže, ako sme už 
spomínali, mimoriadne populárny je na ostro-
voch futbal, ostrovy majú nielen mužskú, 
ale aj ženskú futbalovú reprezentáciu, tak k 
„must“ pre každého turistu patrí aj návšteva 
národného futbalového štadióna v Toftire, 
ktorý je súčasne vyhliadkovou plošinou a 
dominantou ostrova Eysturoy. Toto všetko sa 
tu dá stihnúť za jeden deň. Faerské ostrovy 
majú síce málo obyvateľov, ale o čo je tu me-
nej ľudí, o to viac je tu vtáčích „obyvateľov“. 
Napríklad na najmalebnejšom a najzápadnej-
šom ostrove Mykines sídli najväčšia vtáčia 
kolónia na svete, a tak pozorovanie vtáctva 
patrí medzi populárne turistické aktivity. Na 

ostrovoch sídli totiž až 300 druhov vtákov. 
Populárne sú ale aj plavby okolo ostrovov, 
napríklad na tradičných drevených plachet-
niciach. Pokiaľ nemáte chuť na plachetni-
cu alebo neprídete na ostrovy, keď sa tieto 
plavby konajú, treba nasadnúť na väčšiu loď 
– a pokračovať smerom na Island.

TIPy SPRIEvODCU CK SATUR
Čo na seba. Faerské ostrovy sú síce pomer-
ne vysoko na severe, ale keďže počasie tu 
ovplyvňuje teplý Golfský prúd, podnebie je 
pomerne príjemné. Zároveň sú však ostrovy 
známe svojím premenlivým počasím, hovorí 
sa, že za jeden deň tu môžete zažiť všetky 
ročné obdobia. To znamená, že treba mať 
pribalené aj v lete teplejšie veci. 
Dôležitá hudba. Dôležitú úlohu v živote oby-
vateľov hrala vždy hudba a hudobná scéna 
je tu aj v súčasnosti celkom pestrá. Každo-
ročne sa tu koná aj niekoľko hudobných fes-
tivalov a koncerty bývajú počas celého leta. 
Hosťovali tu napríklad také hviezdy ako Scor-
pions a Westlife, tento rok tu bude vystupo-
vať Roxette.
Národný sviatok. Veľkou atrakciou pre náv-
števníkov ostrova je každoročne národný 
sviatok Ólavsøka 28. – 29. júna. Najprv sa 
28. júna konajú vyhlásené veslárske preteky, 
počas obidvoch dní výstavy umenia, festival 
faerskej hudby, populárnej aj ľudovej a tancu-
jú sa povestné faerské kolové tance, pri kto-
rých sa spievajú siahodlhé balady, tzv. kvédy. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

ISLANDSKÝ POZDRAV 
5-dňový poznávací zájazd
4x ubytovanie s raňajkami, letenky, transfery, 
vstup do múzea Skógar, sprievodca
Termín: 11. 9 – 15. 9.
Cena od: 898 EUR

DÁNSKO – FAERSKÉ OSTROVY 
– ISLAND 
13-dňový poznávací zájazd
Ubytovanie s raňajkami, doprava, plavba 
trajektom vrátane nocľahu, prelet Keflavík – 
Viedeň, plavba v ľadovcovej lagúne, sprievodca
Termín: 12. 8. – 24. 8.
Cena od: 2 098 EUR

ISLAND – 7 DIVOV 
9-dňový poznávací zájazd
7x ubytovanie s raňajkami, 3x večera, letenky, 
transfery, plavba za veľrybami a v ľadovcovej 
lagúne, sprievodca
Termín: 25. 8. – 2. 9.
Cena od: 1 998 EUR


