
TÓRSHAVN 
BRIDGEFESTIVAL 

OPLEV FÆRØERNE OG SPIL BRIDGE i 2023 
Færøerne er ifølge Natural Geographic, New York Times og en lang række an- 

dre internationale medier ét af de steder på vores klode, som du bare må rejse 

til. Dette får du nu mulighed for, samtidig med at du får mulighed for at opfylde 

din passion om at spille bridge. 

Du og din bridgemakker kan deltage i den åbne parturnering Tórshavn 

Bridgefestival, der afholdes i Tórshavn torsdag 23. marts til søndag 26. marts 

2023 Dette har du nu mulighed for at opleve for kun *DKK 6.065 



 

 

TURNERINGFORMAT 
Turneringen er en åben parturnering, der afvikles efter Monradsystemet. Hoved-

turneringen arrangeres den 24. marts og lørdag 25. marts 2023. De tilrejsende 

kan vælge om de ankommer til Færøerne fredag, dvs., samme dag som 

turneringen starter og rejse hjem igen søndag, efter endt konkurrence, dermed 

er der kun tale om to overnatninger. Der er også mulighed for at tilkøbe ekstra 

nætter i forbindelse med festivalen. Tal med rejsebureauet om hvilke priser de 

kan tilbyde på hotellet og evt. om billeje eller andre ture. Torsdag aften d. 23. 

marts og igen søndag aften d. 26. marts spilles åbent hus i nye bridgelokaler i 

Torshavn, tæt ved ”Dansifrøði”, arrangeret af Føroya Bridgesamband.  
 

SPILLESTED 

Turneringen afholdes i rumlige lokaler hos Dansfrøi (danseglæde      ), placeret 

midt i sportsfaciliteterne i Tórshavn og i gåafstand fra nye Hotel Hilton Garden 

Inn. Der er plads til 50 borde, så skynd dig at sikre dig og din makker plads i 

turneringen. 

 

HOTEL 
Gæsterne bor på det nye Hotel Hilton Garden Inn.(www.hiltongardeninn.fo/) 

ARRANGØR 
Føroya Bridgesamband (Færøernes Bridgeforbund) (www.bridge.fo/) 

 

 

FORMAT 
Hovedturneringen er en åben parturnering, der afvikles efter Monrad 

princippet. Turneringen er en barometerturnering. 

PRÆMIER 
Første præmie i turneringen er to gange to flybilletter på Atlantic Airways 

nordruter, to nætter i dobbeltværelse på Hotel Hilton Garden Inn, med tre retters 

middag på restaurant Hallartún i Torshavn (www.hallartun.fo/en), samt gratis 

deltagelse i Tórshavn Bridgefestival 2024. 

Anden præmie er to gange 2.000 kr i gavekort fra Fonnflog, samt gratis 

deltagelse i Tórshavn Bridgefestival 2024. 

Tredje præmie er gratis deltagelse i Tórshavn Bridgefestival 2024. 
 

TILMELDING 
Tilmelding sker ved at bestille pakken via fonnflog@fonnflog.fo. Ved 

tilmelding oplys venligst dit navn samt makkerens navn. Hvis man kun ønsker 

at bestille turnering, kontakt da jakupsoerensen@gmail.com Deltagelsen er 

bekræftet, når pakken eller turneringsafgiften er betalt.  

PRISEN 
Der tilbydes en samlet pakke der inkluderer: fly, hotel, transport til og fra luft- 

havnen på Færøerne samt turneringsafgift, der dækker over let forplejning fre- 

dag aften, frokost lørdag, samt festmiddag lørdag aften efter selve 

hovedturneringen. Under turneringen vil der blive serveret kaffe, vand og kager 

til spillerne. Ønsker man kun at bestille turneringen og selv stå for resten af 

rejsen, er prisen 1.900 DKK. 

UDFLUGT 
For dem der bliver til mandag, vil der være mulighed for at tilkøbe udflugter søndag 

den 26. marts. Der vil være to udflugtsmuligheder, og der vil blive oplyst om turene 

senere. 

http://www.hiltongardeninn.fo/
http://www.bridge.fo/
http://www.hallartun.fo/en
mailto:fonnflog@flonnflog.fo
mailto:jakupsoerensen@gmail.com


 

VEJLEDENDE PRISER: 

DANMARK 

Kastrup – Færøerne – Kastrup: 

Udrejse 24. marts – hjemrejse 26. marts 2023 

Fra *DKK 6.065. Prisen inkluderer: fly, 2 overnatninger på Hotel Hilton Garden Inn i 

delt dobbeltværelse, transport til og fra lufthavnen på Færøerne samt turneringsafgift og 

festmiddag. 

 

Billund – Færøerne – Billund: 

Udrejse 23. marts – hjemrejse 27. marts 2023 

Fra *DKK 7.455. Prisen inkluderer, fly, 4 overnatninger på Hotel Hilton Garden Inn i 

delt dobbeltværelse, transport til og fra lufthavnen på Færøerne samt turneringsafgift og 

festmiddag. 

ISLAND 

Keflavík – Færøerne – Keflavík: 

Udrejse 24. marts – hjemrejse 27. marts 2023 

Fra *DKK 6.420. Prisen inkluderer: fly, 3 overnatninger på Hotel Hilton Garden Inn i 

delt dobbeltværelse , transport til og fra lufthavnen på Færøerne samt turneringsafgift og 

festmiddag. 

 

NORGE  

Oslo –Færøerne – Oslo:  

Udrejse 22. marts – hjemrejse 26. marts 2023 

Fra *DKK 7.595. Prisen inkluderer: fly, 4  overnatninger på Hotel Hilton Garden Inn i 

delt dobbeltværelse, transport til og fra lufthavnen på Færøerne samt turneringsafgift og 

festmiddag. 

 

 

*Priserne er afhængige af, at der er ledig kapacitet på de udbudte klasser på flyet.  

De nævnte datoer er forslag, der kan vælges andre dage.  
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