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Hetta verður enn ein festlig seta í góða veðurlagnum í Albir við áhugaverdum 
túrum, tiltøkum, framløgum, undirhaldi, tónleiki, sangi, dansi, fimleiki o.ø.

Áhugin er enn sum áður stórur. Vilt tú sleppa við, ræður tí um hjá tær at seta 
teg í samband við okkum skjótast tilber. 

Í Sólorku hugna og stuttleika vit 
okkum. Uttan mun til, um serligar 

leiðreglur enn eru galdandi til várs, 
fara vit at skipa fyri góðalívinum, 
soleiðis, sum vit kenna tað – um 

neyðugt við nøkrum fáum 
broytingum. Og skráin verður sum 

altíð á tremur við innihaldi.
Sí meira á síðu 3   

Sama veitslulag enn sum áður

Tryggasta góðalív sunnanfyri

Skøltanna Helli og annað gott

Soleiðis nevna vit tilboð okkara í 
2021. Umframt vanliga tryggleikan 
og nærveruna fevnir hugtakið um 

tey serligu stig, sum vit taka, so 
leingi koronasmittan órógvar. Vit 

vita, at gestir okkara vilja sleppa at 
njóta lívið sunnanfyri, og vit ætla 

at gera okkara til tess. 
Sí meira á síðu 2

Av tí at fleiri tykkara eru so røsk 
at vitja okkum javnan, fara vit at 

leggja onkrar nýggjar útferðir 
afturat. Í umbúna er ein vitjan í 
150 milliónir ára gomlu Cuevas 

de las Calaveras (Skøltana 
Hellum), har tey hava funnið 

50.000 ára gomul mannabein. 
Sí meira á síðu 4   



Tryggasta góðalív sunnanfyri 

Tryggleikin sum heild

Sólorka er einasta fyritøka av sínum slagi í Føroyum eins væl og í Spania. Okkara fremsta 
mál er at skapa tað góða lívið innan tryggastu karmarnar - heilsuliga, fíggjarliga og 
operationelt.

Vit eru ikki ein ferðaskrivstova, sum sendir sínar kundar út í heim. Vit eru hinvegin ein 
vertur, sum tekur móti okkara gestum á staðnum. Hetta gevur okkum serligar møguleikar 
at vera um teg sum gest og at veita tær tryggar umstøður, álítandi tænastur og eitt 
dygdargott innihald.

Vit skapa tryggleikan við
▪ einum starvsfólkatoymi, sum er um okkara gestir allan sólarringin - eisini

um teir av óvæntaðari orsøk noyðast at vera verðandi longur á staðnum
▪ brúki av føroyskum og sponskum máli, so øll skilja okkum
▪ strongum eftirliti við gistingarhúsum, bussum o.ø.
▪ tøttum samstarvi við læknar og sjúkrahús
▪ okkara egnu sjúklingakonsulentum
▪ okkara egna føroyska lækna á øllum vár- og heystsetunum

Í kjalarvørrinum av koronu
Sólorka hevur sín egna koronuráðgeva, meðan 
smittan enn órógvar so ella so - yvirlæknan og 
professaran Pál Weihe. Vit leggja dent á trý øki:

1. Generellu leiðreglurnar

Eru serligar leiðreglur framvegis galdandi í vár, skulu 
vit sjálvandi framvegis virða tær. Men tað gerst 
alsamt lættari, sohvørt vit venja okkum við tankan 
um at liva við koronu í eina tíð afturat. Tí tað er jú 
júst tað, vit skulu – liva! Í samráð við Pál skipa vit 
okkum soleiðis, at leiðreglurnar órógva sum minst. 

2. Serligu sólorku-stigini

Vit fylgja gongdini og taka stig 
samsvarandi. Vit kunnu nevna, at 
vit, meðan smittan enn órógvar
▪ hava egnan koronu-serfrøðing
▪ bert flúgva beinleiðis við 

afturlatnum bólkum við lítlari 
atgongd til onnur

▪ krevja kanning undan fráferð, 
hava fólk sjúkueyðkenni

▪ taka serlig atlit undir útferðum
▪ hava støðugt eftirlit við 

hotellum, bussum otl.

3. Møguligt alternativt ferðamál

Okkara sponsku øki hava verið lutfalsliga lítið 
smittað. Einki bendir á, at vit ikki kunnu halda 
vársetuna í Albir sum vant.

Skuldi tað óvæntaða hent, at vit kortini – av 
einihvørjari orsøk - ivast í støðuni á staðnum, miða 
vit eftir at bjóða eitt alternativt øki. Hetta hava vit 
ikki verið fær fyri hesa fyrstu óvissu tíðina, men nú, 
vit eru betur fyrireikað, kann tað koma upp á tal.

Talan verður tá sjálvandi um eitt tilboð. Tað kemur, 
tí at heilt nógvir av okkara gestum siga seg leingjast 
eftir at sleppa suðureftir á ein tryggan hátt.



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. 

Kaffi & Kano
Gongutúrur fram við 

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

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


