
Velkommen til yoga- og 
mindfulnessretreat på Færøerne! 

Du kan glæde dig til 
• Lækker yin yoga (udstræk) og yang yoga (styrker muskler, 

sener og led) som styrker immunforsvaret, fordøjelsen og 
nattesøvn

• Mindfullness i den smukke færøske natur (styrketræning af 
hjernen)

• Åndedrætsøvelser (øget sundhed og velvære)
• Vinterbadning (giver velvære og reducerer samtidigt stress, 

depression m.v.)
• Samt en masse andre skønne øvelser, du kan tage med dig hjem 

og bruge fremadrettet
• Små grupper på 10-15 personer, hvor der er plads til at fordybe 

sig

Programmet er afvekslende, og kræver ikke særlige forkundskaber. 
Dog må du gerne oplyse evt. niveau af yoga, så programmet kan 
tilpasses deltagerne. Hvis du er gravid, eller har skader som kan 
påvirke forløbet, må du gerne oplyse det ved bestilling.



Du ankommer med fly til øen Vágar, ca. 45 minutters kørsel fra hovedstaden Tórshavn. 

Atlantic Airways flyver med Airbus 319/320 med RNP 0.1 teknologi, udviklet af flyselskabet og Airbus ift. navigation.

Flyforbindelser

Der er flere afgange dagligt fra Københavns lufthavn Kastrup. 

Der er også regelmæssige fly fra Billund, torsdage og søndage pt.



Du får

• Transport til/fra Vágar lufthavn 

• Overnatning i 5 nætter i flotte naturomgivelser 
på Hotel Føroyar**** 

• Morgenmad med udsigt over Tórshavn og øen 
Nólsoy

• Min. 9 timers yoga

• Min. 7 timers mindful vandring med guide

• Udflugter



Accommodation

Overnatning

HOTEL FØROYAR**** 
***** Konference faciliteter

Hotellet er omtrent 2 km fra Tórshavn centrum.
De fleste værelser har panoramaudsigt til øen Nólsoy og hovedstaden.
Hotellet har egen restaurant og café / bar, samt træningsfaciliteter. 

Wellness område er undervejs i 2020-2021. 

• Ankomst om eftermiddagen
• Shuttle til Hotel Føroyar
• Velkomstforfriskning på værelset inkl. hilsen 

fra jeres værter
• Room-service på værelset indtil resultat fra 

Covid-19 testen er modtaget, gerne samme 
aften, senest morgenen efter ankomst

Dag 1: ankomst



Dag 2: Yoga og mindful vandring
• Morgen yoga på eller ved hotellet, før morgenmaden 
• Vinterbadning i Bøur med fokus på udholdenhed og 

selvdisciplin
• Mindful vandretur over fjeldet til Gásadalur 

(6 timer, hvor af 2 timer er transport)
• Madpakke nydes på turen
• Aften yoga på eller ved hotellet, før aftensmaden



Dag 3: Fri

• Morgen yoga på eller ved hotellet, før morgenmaden 
• Fri! Vi foreslår bl.a. besøg på det færøske kunstmuseum, 

Nordens Hus, svømning i svømmehallen Gundadalur, 
besøg i en af de mange færøske strikkebutikker, prøve 
nogle af vores mange hyggelige caféer m.v.

• Tilkøb: kajak-roning i Tórshavn



Dag 4: Vandretur til yoga i Velbastaður
• Vandretur fra hotellet til Velbastaður, efter morgenmaden 
• Yoga i Velbastaður, og svømning i et stort vandløb
• Madpakke nydes på turen
• Besøg i Kirkjubøur på vejen tilbage til Tórshavn
• Aften yoga på hotellet, før aftensmaden



Dag 5: Mindful vandring og aftenyoga

• Mindfullness dag med vandring i de færøske fjelde
• Madpakke nydes på turen
• Aften yoga på eller ved hotellet, før aftensmaden



Dag 6: Afgang

• Transport fra hotellet til lufthavnen

• Afgang fra Vágar lufthavn

• Tak for denne gang


