Færøerne venter invasion ved total solformørkelse
Af Erik Fey, Hjørring Rejsecenter

Om ca. halvandet år, den 20. marts 2015 om morgenen, vil der optræde en total solformørkelse på og omkring
Færøerne. Efterspørgslen på flybilletter og sengepladser er overvældende. Netop hjemkommen fra 12 dage på
Færøerne, er jeg ikke i tvivl om, at Færingerne venter en invasion i en størrelsesorden som øerne aldrig har oplevet
det før. Men meget kan lade sig gøre med den rette forberedelse og mange års erfaring i rejsebranchen.
Det er spændende at se, om forventningerne holder stik,
men tilmeldinger og forespørgsler strømmer ind fra hele
verden, og derfor står Færøerne i øjeblikket i en meget
vanskelig situation. Der er ikke overnatningsmuligheder nok!
Det har desværre betydet, at priserne har nået skyhøjder
på mange hoteller, og alene snakken om de høje priser er
med til yderligere at sætte priserne op. Der er udenlandske
operatører, der er villige til at betale næsten hvad som helst
for at få plads til deres kunder. Private lejer deres huse ud til
fantasipriser og flytter selv ned i kælderen. Allerede for tre
år siden reserverede vi flere hundrede sengepladser, fordelt
lige fra spejdergårde til 4-stjernede hoteller. Vi har først nu
kunnet få priserne, og en del af dem er meget rimelige, mens
andre forlanger ublu priser.
Vi har ikke villet deltage i dette kapløb og har derfor
valgt at chartre en passagerfærge fra DFDS med plads til
1250 personer, hvor gæster der ankommer med færgen eller
med fly overnatter. Flere andre skibe har allerede meldt deres
ankomst, bl.a. seks store krydstogtskibe, men det er lykkedes
os at få en meget attraktiv kajplads i den smukke Kollafjord.
Men man skal også kunne komme fra og til lufthavnen og
rundt på øerne, og de få busser der er til rådighed er allerede
fuldt booket op, så vi har valgt at supplere med danske busser
og forventer at sende 20 busser op med skibet, så vi kan
tilbyde alle en hurtig og nem transport. Passagerskibet sejler
normalt fra Amsterdam til Newcastle, men bliver taget ud af
drift i en uge og sendt til Færøerne. Vores busser skal derfor
ombord i Amsterdam og der bliver derfor også mulighed for
at stige på en bus i Danmark og opleve en sejltur til Færøerne,
hvis det skulle ønskes. Vi tilbyder gratis bus fra Danmark og
gratis færgetransport fra Amsterdam til Færøerne.
Hvis man ikke vil sejle har vi desuden chartret 3 fly af
typen Airbus, der kan tage 144 passagerer af gangen og vi
flyver fra Kastrup og Billund. Lufthavnen på Vagar har haft
travlt i den sidste tid, med at koordinere de mange fly, der vil
ankomme til Færøerne. Foruden de fly der vil lande forventes
det, at der vil være op til 40 fly i luften over Færøerne under
solformørkelsen og de vil blive “pakket” i to højder med en
afstand af ca. 40 km i en linie op mod Svalbard.
Vi arbejder på, at få amerikaneren “Mr. Eclipse” alias
Fred Espenak til at være “headspeaker” og Michael Cramer
Andersen vil være “first speaker” ved en festaften i Nordens
Hus den 19.03.15. Der vil blive musik og færøsk folkedans,
så det bliver en festlig indledning til solformørkelsen den
næste dag.
Og hvordan er det så lige med tåge og skyer? Ja, det
var godt at vide, men vi har været deroppe sidste år og fra
fjeldtoppene kunne vi se Solen stå op klart og tydeligt. Vi
har derfor udvalgt fire forskellige steder hvor mulighederne
er gode, og allerede om morgenen den 20. marts har vi
“spejdere” ude for at se, hvor de bedste lokaliteter findes.
Med vore busflåde kan vi hurtigt transportere deltagerne til
det rette sted. Det bliver spændende!
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Vi forventer at have priserne m.m. klar i begyndelsen af
september måned og alle der har bedt om oplysninger på mail
vil få tilsendt disse. På gensyn! PS. Se annoncen nedenfor.

TOTAL SOLFORMØRKELSE
PÅ FÆRØERNE 2015

Vi tilbyder rejser til den totale solformørkelse på
Færøerne den 20. marts 2015.
Flyv enten med Atlantic Airways eller sejl med DFDS’
Princess Seaways til Færøerne.

I begge tilfælde sker overnatning i 2- eller 4køjekamre og skibet sørger for forplejning ombord.
Skibet vil ankomme til Færøerne den 17. marts kl. 7
om morgenen og afrejse den 20. marts ved midnatstid.
Hvis man sejler er der gratis bustransport til
Amsterdam fra Frederikshavn gennem Jylland eller
fra København via Fyn, samt gratis sejlads fra
Amsterdam til Færøerne og retur. Hvis man flyver er
der tillægspris.
Priser fra 6.980,- der inkluderer:
• Bustransport fra Danmark til Amsterdam og
retur.
• Sejlads Amsterdam/Færøerne og retur.
• Ophold i valgte kahytkategori, alle med
bad/toilet.
• 4 morgen og 4 middagsbuffeer.
• Kørsel til og fra solformørkelse.
• Danske og færøske guider til rådighed.
For priser og fuldt program kontakt Erik Fey på mail:
hj-rejs@mail.dk eller tlf. 98 95 80 90.
www.hj-rejs.dk og www.solformoerkelse2015.dk.
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