Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om

Færøerne

Fakta Færøerne
Sprog

Færøsk
Religion

Hovedstad

Tórshavn

Indbyggere

50.000

Valuta

Areal

Protestantisme Danske kroner 1.393 km2
Herunder kan du læse en række praktiske oplysninger i forbindelse med din rejse til Færøerne. Læs bl.a. om
valuta, drikkepenge og takt og tone.

Tidsforskel

Elektricitet

– 1 time

På Færøerne er der 220 volt, og der benyttes samme

Færøerne er én time bagud i forhold til dansk tid.

stiktyper som i Danmark.

Transport på Færøerne

Telefon og internet

På vores udflugter på Færøerne kører vi i moderne

Den internationale landekode for Færøerne er +298.

busser af god standard.

Forhør dig evt. hos din mobiloperatør om dækning og
priser for opkald, datatrafik og mobil internetadgang

Prisniveau

på Færøerne.

De fleste varer skal importeres til landet, derfor er
prisniveauet generelt lidt højere på Færøerne.

Der er mulighed for internetadgang på hoteller,
biblioteker og ved turistinformationer.

Valuta og kreditkort
Valutaen på Færøerne er danske kroner (DKK), men

Drikkevand og hygiejne

man har sine egne lokale motiver på pengesedlerne.

På Færøerne kan man drikke vandet direkte fra hanen.

Kreditkort kan anvendes de fleste steder, og der findes

Toiletforholdene er som i Danmark, men der kan være

hæveautomater mange steder, ofte ved siden af en

langt mellem toiletterne ude på landet.

bank.

Rygning
Drikkepenge

På Færøerne er det forbudt at ryge på alle offentlige

Færøerne har den samme drikkepengekultur, som vi

steder.

har i Danmark. Det forventes ikke, at man giver
drikkepenge, men har man fået en god betjening og

Takt og tone

god mad, er man selvfølgelig velkommen til at kvittere

Værn om den Færøske natur. Respektér privat ejendom,

ved at give lidt drikkepenge.

kryds afspærringer i naturen med forsigtighed, og luk
låger efter dig.
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Pas og visum Færøerne
Læs om regler for pas og visum for rejser til Færøerne herunder.
Det er ikke nødvendigt for danske statsborgere at medbringe pas til Færøerne, men det er påkrævet, at du kan
identificere dig, og du skal derfor medbringe en form for billedlegitimation. Dit pas vil være velegnet som
billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og færgeselskaber. Der kræves ikke visum til Færøerne for danske
statsborgere.
Er du ikke dansk statsborger, skal du undersøge, hvilke regler der gælder for dig. Det er dit ansvar at sørge for, at
du har de korrekte rejsedokumentere, når du møder i lufthavnen.
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Vaccination Færøerne
Herunder kan du læse om hvilke vaccinationer, der anbefales ved rejser til Færøerne.
Der er normalt ikke krav om vaccinationer ved rejser til Færøerne.
I forbindelse med rejser til Færøerne er det dog altid en god idé at sørge for, at vaccinen mod difteri/stivkrampe er i
orden. Man bør vaccineres hvert 10. år.
Oplysningerne her på siden er udarbejdet af Albatros Vaccinationsklinik ved læge Mogens Rishøj og
sygeplejerske Karin Rishøj. Bestil tid til vaccination og læs mere her: Albatros Vaccinationsklinik
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Klima og vejr Færøerne
Her kan du læse om Færøernes klima og vejr. Se blandt andet de gennemsnitlige temperaturer
for Tórshavn.
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Tórshavn
Dagtemperatur

6

6

7

8

10

12

13

14

12

10

8

7

Nattemperatur

2

1

2

3

5

7

9

9

8

5

4

3

Nedbør (mm)

149

136

114

106

67

74

79

96

132

157

156

167

Kilde: DMI
Færøerne består af 18 øer, hvoraf de 17 er beboede. Færøernes vejr og klima er påvirket af Golf- og
Atlanterhavsstrømmene, men har tempereret og mildt klima, den nordlige placering taget i betragtning. Vejret er
præget af hurtige skift, men er oftest tåget, blæsende og fugtigt. Netop det fugtige vejr er med til at optimere
forholdene for de mange græsheder på Færøerne.
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