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Hetta verður enn eitt brak av eini setu í góða veðurlagnum í Albir við spennandi 
túrum, tiltøkum, framløgum, undirhaldi, tónleiki, sangi, dansi, fimleiki o.ø.

Tú kanst lesa meira á næstu síðunum.

Vit eru einasta føroyska felagið, sum tekur ímóti og er um okkara 
gestir úti í heimi, og vit kunnu tí veita hesa eykatænastuna. Við 
henni leggja vit enn meira afturat tí, vit longu er kend fyri, tá tað 
snýr seg um at hjúkla um nærveruna, hjálpina og trygdina á 
staðnum, og at røkja økonomisku áhugamál tíni. Undir sólorku-
setunum gera vit enntá eyka nógv burturúr. M.a. hava vit okkara 
egna lækna og koronuserfrøðing, Pál Weihe, á staðnum. Sí meira 
um Sólorku PLUSS á www.solorka.fo

Sólorka PLUSS – Tryggasta Góðalívið Sunnanfyri

Aftur hesaferð hava vit hópin av framløgum, 
undirhaldi, útferðum, tónleiki, sangi og 
dansi. Vit njóta nakað av tí besta, sum bæði 
Costa Blanca og Føroyar kunnu bjóða. Sí 
meira á teimum næstu síðunum.

Fyrstafloks innihald

Tú fært meira fyri minni
▪ Beinleiðis flúgving / busskoyring

▪ Gisting í nýggjum kømrum / góðari íbúð

▪ Fulla pensjón v/drykkjuvørum 

▪ Føroyskar vertir, hjálparfólk og lækna

▪ Reseptión á Vaglinum við ókeypis kafé og 

spennandi skrá hvønn dag klokkan 18 

▪ Kvøldarhugna og dans við livandi tónleiki

▪ Høvi at tekna teg til nógvar áhugaverdar 

útferðir fyri lagalig eykagjøld.

▪ “Late check-out”, miðmála og snack 

fráfaringardagin (um tað gerst aktuelt) 

Í 2021 fer koronusmittan at fjara burtur, takkað verði koppingarevnum, heiluvági og góðari 
atferð. Vit ynskja kortini at veita tær eina munagóða eykatrygd, heilsuliga og økonomiskt, 

við Sólorku PLUSS.



Stjørnuliðið á Vaglinum og í Klubbanum

Tveir kendir sørvingar til reiðar
- serskølturin og serfrøðingurin 
Hann sjálvur, Jákup Pauli, hóttir við at venda øgiligur 
aftur. Okkurt nýtt er mestur at frætta frá Merry, og 
munnu Kiss og mamman ikki vera á veg uppaftur á 

takið? Vit kunnu enn einaferð gleða okkum til okkara 
góða vin Robert McBirnie.

Mestur kemur okkurt tosið inn á korona, nú vit fáa 
fremsta Covid19-ráðgevan á vitjan. Men vit fara 

annars at práta við Pál Weihe um alt møguligt annað 
- frá gransking, ílegukanningum og føroyska 

samfelagnum til list, hummarar, whisky, spik, 
hitapottar og tað at vera ein ótolin, hvílandi limur í 

eini fitnessmiðstøð við einum fiskiskipara í búkinum.

Hansara Hátign á 
enn eina 

kongsvitjan

Saman við vonu kongsdóttrini 
og sínum hirðmonnum gleðir 

Hallur Joensen seg øgiliga 
nógv til enn einaferð at 

sleppa at syngja og spæla fyri 
okkara gestum.

Tað ræður eisini um at fáa 
kongar á vitjan. Spania kann 
koma í royalt uppisetur, nú 

sponsku kongarnir eru farnir 
at rýma til Abu Dhabi. 

Ein sonn bukett av 
góðum tónum
Við hesum fantastisku 

tónleikarunum og sangarunum 
kann lagið bara gerast gott. 

Hanna & Terji, Duo Intermezzo, 
Alberto og Dari & Asucena eru til 

reiðar at finna okkum dur’in.  



Túrar og tiltøk fyri lagaligar prísir 

Skøltanna Helli 
Í 150 milliónir ára gomlu 
Cuevas de las Calaveras, 
hava tey funnið 50.000 
ára gomul mannabein. 

Golf-hugni
Ein stuttligur seinna-

partur við sjarmerandi 
læraranum Miguel, sum 

lærir okkum sløgini

Guadalest
Vit vitja vakra Guadalest 
við tí frálíka útsýninum –

helst mest vitjaðu 
bygdina í Spania

Appilsinlundin
Vit henta appilsinir í 
lundini hjá Paolu og 

Vicent og pressa besta 
djúsið í verðini.

Altea
Vit vitja vælhildna gamla 

granna-býin við vøkru 
kirkjunum, teirri katólsku 

og teirri ortodoksu

Bryggjan
Hvønn dag koma 

bátarnir inn at landa. Vit 
fregnast, smakka, syngja 

og hugna okkum

Alicante
Vit vitja provinshøvuðs-

staðin við marknaðinum, 
bumbuskýlunum og 

tarvaringinum

Benidorm Palace
Vit njóta eitt festligt 

kvøld við góðum mati, 
frálíkum framførslum og 

flottum búnum

Enrique Mendoza
Vit vitja gitnasta vín-

bóndan í økinum, læra 
um víngerðina og 

smakka á vín hansara

Kaffi & Kano
Gongutúrur fram við 

strondina í Calpe. Til ber 
at rógva ein túr í kano 
ella at leypa á bláman. 


