
                                   De Faroe eilanden, een extraatje voor IJsland bezoekers



De Faroe eilanden

Niet direct een bestemming waar je in eerste instantie aan denkt als je een vakantie bestemming zoekt.
Een aantal eilanden, dun bevolkt, afgelegen ergens halverwege
Denemarken en IJsland.
Om een hele vakantie door te brengen misschien meer iets voor
sport vissers dan fotografen maar toch de moeite waard om eens
aan te denken.

De taal is Deens evenals de munt, de Deense kroon wordt naast de
eigen munt gewoon gebruikt.
Vanuit de hoofdstad Torshavn zijn de hoofd eilanden eenvoudig
met de auto te verkennen.
Verder zijn er veel boot excursies vanuit verschillende plaatsen
naar vogel kolonies en soms walvissen.

De wegen zijn goed en er is weinig verkeer, verder genoeg benzine
stations waar je tevens wat kunt eten.

De Faroer telt 50.000 inwoners waarvan er 20.000 leven in de hoofdstad
Torshavn, een rustig provincie stadje met wat hotels en restaurants.
Net zoals de rest van Faroe staat in Torshavn het toerisme nog in de
kinderschoenen, de mensen zijn vriendelijk maar de service nog wat
amateuristisch.
Het is er rustig en gemoedelijk, bijvoorbeeld voor de tol van 2 tunnels wordt
je verzocht dit zelf bij een benzinestation af te rekenen
 

     Standaard Faroe lunch

Het “extra” voor IJsland reizigers

Dat “extra” bestaat hier uit dat als je met de ferry en je eigen auto naar IJsland gaat, je een tussenstop van ca. 3
dagen kan maken op de Faroe en dat is redelijk genoeg tijd om een goede indruk te krijgen van het land.

Persoonlijk vindt ik de ferry naar IJsland een van de beste opties om dat land te bezoeken, je bespaart veel op
autohuur en vlucht en je kunt veel meer (fotografische) bagage meenemen.
IJsland is, als je voorzichtig blijft met de “F” wegen, best te doen met een personenauto verder, is de overtocht
een leuke ervaring. 
De tussenstop past in de heenreis maar is afhankelijk van het seizoen en de dienstregeling (zie kader
Smyrilline)

                                     Thorshavn 3x uit de hand F= 8, 50 mm, 1/80 s, iso 200



Faroe en fotograferen

Het land bestaat uit bergachtige eilanden met hier en daar kleine, kleurige,  dorpjes, fjorden en oneindig veel
vogels.
Stille, smalle weggetjes slingeren door een fjorden en berglandschap om te eindigen bij een dorp met haventje
en 10 – 20 huizen.

                                 Panorama 5x uit de hand, F=11, 55 mm., 1/320 s, iso 200

Karakteristiek zijn de huizen met gras op de daken met
daarop soms grazend vee.

Het weer is zeer veranderlijk, zo regent het en zo
schijnt de zon weer, meestal loont het om even te
wachten voor beter licht,

Door de wind is het meestal niet nevelig dus de kans op
mooie landschappen en dito foto's is groot.

En dan natuurlijk het “wild life” , hoofdzakelijk vogels,
oneindig veel vogels.
                                                                                                               F=8, 1/200, 55 mm, iso 200  

   F=5.6, 1/200 s, 400 mm, iso 200          F=5.6, 1/500, 300 mm, iso 200            F=5.6, 1/500, 300 mm, iso 200

Verder kom je nog wat klein wild tegen zoals vossen en natuurlijk ook veel schapen, vooral midden op de weg.

Maar vooral het weidse landschap met hier en daar een paar kleurige huizen blijft een dankbaar onderwerp.



                                         Panorama 5x uit de hand, F-8, 1/100 s, 50 mm., iso 100

         
                                          Panorama 6x uit de hand, F-9, 1/200 s, 70 mm., iso 100

Drie dagen rondtoeren op de Faroe is een leuke (fotografische) belevenis en zeker een aanrader. In combinatie
met de bootreis naar IJsland een hele mooie reis naar twee unieke eilanden met fantastisch kansen op mooie
platen.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --- -- -- -----
                              Smyrrilline
    De overtocht heeft een vaste dienstregeling tussen 
                 Denemarken, Faroe en IJsland.
Vertrekt vanuit Denemarken (Hirsthall) via Tornshavn naar
IJsland (Seydisfjördur) waaruit je via weg1 geheel IJsland
                                kan bereiken.
Afhankelijk van het seizoen (13/6-28/8) is de reis als volgt:
                                                                                                                       F=5.6, 1/400 s, 400 mm, iso 200
      Vertrek        zaterdag    15.30 uur uit  Hirsthall
      Aankomst   zondag       22.30 uur in  Tornshavn
      Vertrek        woensdag  17.30 uur uit  Tornshavn
      Aankomst   donderdag    8.30 uur in  Seydisfjördur
      Vertrek        donderdag 10.30 uur uit  Seydisfjördur
      Aankomst    zaterdag    12.30 uur in   Hirsthall

Je bent dus 3 dagen op de Faroer en 1/2/3 weken op IJsland 
                     Zie: www.smyrilline.com 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- –
                                                                                                                        F=11, 1/100 s, 100 mm, iso 200
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