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Síða 5

GISTING & PRÍSIR
Mitt í lítla hugnaliga býnum Albir hava vit 

50.000 fermetrar av føroyskum grannalagi. 
Her kanst tú gista í nýumvældum kømrum 
ella góðum íbúðum. Sí eisini prís á síðu 4

TILTØK & ÚTFERÐIR
Vit vitja nógv vøkur og spennandi støð, frá 

fiskamarknaðinum og appilsinlundini til 
Skøltanna Helli, fjallabygdina Guadalest, 

vøkru Altea og Benidorm Palace Show

Síða 4

MATUR & MENTAN
Hesaferð fara vit at tosa um mat og ta 

mentan, hann umboðar og er ein partur av. 
Vit hoyra um høgtíðir og siðvenjur, og vit 
læra enntá at tosa við mati í munninum. 

Síða 2

RÓT & RÚTMA
Vit enduruppliva framúrskarandi útvarps-
sendingina ‘live’. Petur Rouch fer m.a. at 

fortelja um Hank Williams og Charley 
Pride, og Hallur & Co. spæla afturvið.

Síða 2 Síða 3

DANSUR & UNDIRHALD
Hilmar Jan verður aftur í essinum, og Hallur 
& Co. og ShamRock fáa dansigólvið at kóka 
við country, írska/skotska sangskattinum, 
Kim Larsen, party-løgum og øllum hinum.



Vit fegnast um at kunna bjóða tykkum í Sólorku at hoyra Petur 
Rouch fortelja um tveir av teimum heilt stóru innan country, 
Hank Williams og Charley Pride – tveir sangarar, sum av álvara 
gjørdust føroysk fólkaogn.

Eftir mong ár sum vertur í útvarpssendingini ‘Rót & Rútmu’ er 
Petur Rouch eisini vorðin fólkaogn. Maðurin við teirri vøkru 
røddini og teimum sinniliga og áhugaverdu søgunum um 
countrytónleik kring allan heim.

Verturin á m.ø. ‘Áðrenn Elvis’, Meinhard Jensen, hevur sagt um 
Rót & Rútmu, at hon er “besta tónleikasendingin í føroyskari 
radiosøgu. Sama góða røddin, altíð ein veitslugrýta við nýggjum 
og gomlum country, stórseljarum og obskurum gimsteinum.“

Og fyri at tað ikki skal vera lygn, er sjálvur country-kongur 
okkara við í spælinum – sí næstu síðu.

Matur er so nógv annað enn bara loysnin á okkara tørvi á 
kalorium. Matur sigur okkum nógv um lokala mentan, vanar 
og lívsstíl. Vit knýta hann at hugna, nánd, høgtíðum og 
veitslum. Lívsgóðska, familjulív og sosial bond eru partur av 
matmentanini. 

Spania hevur í áratíggju verið ein hin størsti marknaðurin hjá 
føroyingum og sostatt eitt munandi bein undir føroyska 
búskapinum. 

So stóran týdning hevði hann, at Føroyar mundu farið av 
knóranum undir spanska borgarakrígnum, tá innflutningurin 
av saltfiski varð nógv tarnaður.

Bacalao (toskur) hevur sentralan týdning í spanskari matgerð, 
og serliga føroyski toskurin er høgt í metum.
Spaniólar kunnu gera fleiri hundrað rættir úr honum.

Nógv gleði og gaman er knýtt at máltíðunum. Tankin er at 
vísa tykkum gestum, hvussu saltfiskamentanin sær út í 
spanska endanum av ‘veitingarketuni’. 

Harafturat er eisini ætlanin at vísa tykkum, hvat spaniólar 
sjálvir fiska og at greiða frá spanskari fiskivinnu sum heild.

Hetta gera vit við framløgum, undirhaldi, útferðum og 
tiltøkum. Tað ber m.a. til at henta appilsinir í plantasjuni, at 
fylgja gongdini á fiskamarknaðinum í Calpe, at gera eina risa-
paella í Albir Garden.

Matur & MentanRót & Rútma



ShamRock
fær dansigólvið at kóka við sínum fjølbroytta 
úrvalið líka frá tí siðbundna írska og skotska 
fólkatónleikinum við øllum hansara slagarum til 
bæði Kim Larsen og festligar party-sangir.

Hallur & Co.
koma aftur á kongaliga vitjan. Enn einaferð 

sleppa vit at njóta framúr góðu tónlistagávurnar 
hjá Halli, Bedda og Paula og teirra 

evni at fáa gestirnar í góðan dansihýr. 

Hilmar Jan
Spennið trygdarbeltið. Hóast tað er lívshættisligt – heystgestir okkara 
mundu doyð í látri – taka vit kjansin aftur í vár. Undirhaldið á vársetuni er 
aftur í hondunum á Hilmari Jan, so tit hava av álvara (umber orðavalið) 
nakað at gleða tykkum til.



Tiltøk & Túrar

Matur & mentan

Vit skipa sjálvandi fyri fleiri 
útferðum, sum snúgva seg 
um hetta evnið – eitt nú til

▪ landingarmiðstøðina og 
fiskamarknaðin í Calpe

▪ saltídnaðin og saltfiskin í 
Torrevieja, og

▪ appilsinlundina og 
rísmarkirnar í Pego

Fjallabygdin GuadalestSkøltanna helli Vakra gamla Altea Benidorm Palace Show



Mitt í lítla hugnaliga býnum Albir hava vit 40.000 fermetrar av føroyskum grannalagi. Her kanst tú gista í 
nýumvældum kømrum ella góðum íbúðum. Vit hava okkara egna vatnland, og her eru eisini svimjihyljar bæði úti og 

inni. Tú kanst brúka venjingarrúmið og hitarúmið, og fyri lagaligt gjald kanst tú fáa massasju. 

Tað er eisini her í tí stóra urtagarðinum, at tú kanst njóta allar løturnar á Vaglinum og í Klubbanum. 
Hiðani tekur tað bert einar 15 minuttir at spáka oman á strondina gjøgnum miðbýin fram við 

nógvum matstovum, kaféum og krambúðum. 

www.albirgardenresort.com solorka@solorka.com • tlf. 221090

PRÍSURIN FEVNIR UM

▪ Beinleiðis flúgving / busskoyring

▪ Gisting í íbúð ella superiorkamari, um tvey gista 

saman. (Eykagjald fyri einakamar: kr. 1.800,-)

▪ 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.

Albir Garden Resort


