
Kaip nuvykti į Farerų salas ir Islandiją 

LĖKTUVU 

Farerų salos. Į Vagar aerouostą (FAE) yra tiesioginiai skrydžiai Iš Danijos, Anglijos, Islandijos ir 

Norvegijos. Iš Kopenhagos Atlantic Airways lėktuvai skraido kasdien po kelis kartus, o iš Bilundo 

kelis kartus per savaitę. Dviračiai priimami kaip registruotas bagažas; 1 kg viršsvoris kainuoja 40 

DKK. Pedalai turi būti nusukti, ir vairas ištiesintas rėmo kryptimi. 

Islandija. Icelandair lėktuvai skrenda į Keflavik tarptautinį aerouostą (KEF), esantį už 50 

km nuo Reikjaviko iš JAV, Kanados ir daugelio Europos šalių, taip pat iš Latvijos, Lietuvos 

ir Lenkijos (su persėdimu Kopenhagoje). Dviračiai priimami kaip vidutinio dydžio sportinis 

inventorius (žr. Medium Items). 

Islandijos pigių skrydžių bendrovė WOW Air skraidina į Keflavik aerouostą iš pagrindinių Europos 

miestų. Tiesioginiai skrydžiai yra ir iš Vilniaus bei Varšuvos. Dviračiai priimami kaip registruotas 

bagažas (iki 23 kg)  už 30 eurų; jie turi būti apsukti plėvele arba įdėti į dėžę ar dviračio 

transportavimo maišą. Keflavik aeruouoste galima nusipirkti maišą dviračiui už 1500 ISK. 

Iš Farerų salų skrenda Atlantic Airways lėktuvai į Reikjaviko tarptautinį aerouostą (REK), esantį 

netoli miesto centro. 

Daugiau variantų  ieškokite  per skrydžių paieškos sistemas  www.7go.lt , www.opodo.com , 

www.skyscanner.net  ir kt. 

JŪRA 

Tarp Danijos Hirtshals uosto ir Islandijos Seyðisfjörður uosto, esančio rytinėje salos pakrantėje, 
du kartus per savaitę  plaukia keltas "Norröna". Kartą per savaitę šis keltas užsuka į Farerų salas. 

Jūs galite įsigyti bilietus, prisijungę prie tinklapio www.smyrilline.com. 

Mūsų BaltiCCycle autobusiukas su žygio inventoriumi ir dviračiais kelsis į Islandiją šiuo keltu. Iš 

Hirtshals išplauks liepos 4 d., šeštadienį, 15:30, ir atplauks į Farerų uostą Tórshavn kitą dieną, 

sekmadienį, 22:30. Fareruose jis lydės žygio dalyvius 3 dienas. Liepos 8 d., trečiadienį, 18:00, 

išplauks toliau į Islandiją ir atplauks į Seyðisfjörður ketvirtadienio rytą, 8:30. Nuvažiuoti per visą 

Islandiją (~600 km) iki Keflavik, kur pradėsime žygį, užtruks 2 dienas. 

Po žygio autobusiukas išplauks atgal iš Seyðisfjörður į Hirtshals rugpjūčio 13 d., ketvirtadienį, 

10:30. 

Jeigu turite tokią galimybę, kviečiame prisidėti prie kelionės keltu „Norröna“. 

APLINK ISLANDIJĄ. Jeigu planuojate keliauti ne visą maršrutą, galite lengvai mus pasiekti 

įvairiose maršruto vietose. Kasdien maršrutiniai autobusai išvyksta iš BSi autobusų stoties 

Reikjaviko centre. Tinklapyje Forsíða rasite autobusų maršrutų žemėlapį ir galėsite įsigyti 

bilietus. Taip pat galite paieškoti vietinių skrydžių su Air Iceland avialinijomis. 
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