Harley ferðalag í Føroyum
Við Norrønu í gjár vóru sjey Harley Davidson motorsúkklur við førara. Gestirnir
fara at vitja runt um í Føroyum. Tey eru øll við í ferðalagnum Caps Adventure sum
skipar fyri ferðum, ið ikki eru so vanligar. Føroyingar hava eisini møguleika at
verða við í teimum ymisku ferðunum. Høvuðsendamálið er at ferðast á eini Harley.
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Tá ið Norrøna legði at í Havn mánamorgunin vóru ikki færri
enn sjey Harley Davidson motorsúkklur at síggja.
Ferðalagið er á vitjan í Føroyum og saman við teimum er tann
dagligi leiðarin í Caps Adventure, Michael Christiansen.
Hann greiðir frá, at Caps Adventure ynskir at skipa fyri ferðum
sum eru øðrvísi.
Ferðir sum fólk ikki knýta saman við at fara til heit lond at sóla
sær.
Óvanligar ferðir.
Man kann við røttum siga, at Caps Adventure skipar fyri
óvanligum ferðum.
Eitt dømi sum er at síggja á heimasíðuni er eitt vikuskifti í Svøríki, bert fyri gentur.
Túrurin var fyrst í juni mánaði har genturnar kundu hava sína egnu Harley við ella tær kundu leiga
eina.
Føroysk gentuferð til Danmarkar
Føroyingar hava eisini møguleika at verða við á teimum ymsu ferðunum.
Í Caps Adventure eru ymiskir ferðaleiðarar og ein av teimum er Ove Ritter sum er ferðaleiðari hjá
Caps Adventure í Føroyum og Íslandi.
Hann sigur, at ætlanin er at gera eina gentuferð til Danmarkar í september mánaði.
Pláss verður fyri sjey gentum og leiðin gongur til Århus.
Talan er um eina vikuskiftisferð og umfatar sjálvandi eisini at koyra eina Harley Davidson.
Við Harley til Las Vegas
Caps Adventure skipar fyri ymiskum ferðum og ein ferð verður til Las Vegas í september á Harley.
Við í ferðalagnum verður eisini bilfylgi og um tú ikki hevur koyrikort til eina Harley, hevur tú
møguleika til at sita á baksetrinum.
Eisini verður skipað fyri túri til Fraklands, har tú fært møguleikan til at smakka vín.
Um tær dámar betur øl, so verður ein ferð til Belgia, har ølsmakking er á skránni.
Nógvar mýtur um Føroyar
Við í ferðini í Føroyum eru bert sjey luttakarar. Nøkur eru tó fallin frá vegna sjúku.
Michael Christiansen sigur, at nógvar mýtur eru um Føroyar og danir eru kendir fyri at velja tey
heitu londini framum, tá ið tey velja frítíðarstað.
Mýturnar um Føroyar eru eitt nú at her er so kalt og tað regnar so illa.
Við í ferðalagnum eru bæði kvinnur og menn. Aldurin er frá 24 ár og heilt upp til 60 ár.
Á vitjanini í Føroyum fara tey sjey, umframt at koyra á Harley, millum annað eisini at vitja Mykines
og sigla ein túr við Norðlýsinum.
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