
Tapastúrar 
Stimitúrar  
Útferð til Kalsoy 
Leigutúrar við manning 
Fundarviksemi 
Leiga & Gist á John Bull 

Exclusive Boat Excursions
TapasTúrar - sTimiTúrar - úTferð Til Kalsoy

leiguTúrar - fundarvirKsemi - leiga & gisT á John Bull

Anna Maria og Rógvi Joensen bjóða væl snikkaðar 
náttúru- og matupplivingar í heilt serligum maritimum 
umhvørvi umborð á luksusbátinum John Bull. 
 
Til ber at taka av pakkaloysnum, so sum stimitúr til James 
Bond oynna Kalsoy, tapastúri ella fiskitúri. Eisini er møguligt 
at leiga John Bull við manning til eitt nú fundarvirksemi,
familjutúr ella at leiga & gista umborð og sjálvi avgera
hvar leiðin gonur.  - Set teg í samband við okkum og hoyr 
nærri um møguleikar og kostnaðir. 

Karlsvegur 6, fo 700 KlaKsvíK, føroyar

+298 223301  +298 224434

Karlsa@Karlsa.fo 

Heimstaður: Klaksvík 
KG 331  
Kallimerki: XPVO 
MMSI: 231560000 
Byggiár: 2007 
Skipasmiðja: Galeon 
Byggitilfar: Glastrevja 
BT – Bruttotons 14,9 
NT - Nettotons 6,2 

Longsta longd, LOA16,28 
Longd, metrar 14,99 
Breidd, metrar 4,35 
Dypd, metrar 
Upp til høvuðsdekk 2,05 
Maskina, útgerð og tøkni 
Motorslag: Volvo Penta 
Motortypa: 2x510 kWkW1020 
 

Fakta

BOAT TOUR AGENCY

John Bull

um luKsusBáTin John Bull:



Fundir
& Virkistúrar

Tapastúr
við upplivingum

Leiga John Bull og hav eitt nú nevndarfundin umborð ella bjóða 
tínum samstarvsfeløgum til fund í heilt serligum maritimum og
privatum umhvørvi, ið lættliga gevur íblástur til at hugsa kreativt
og nýtt.  
 
Pláss er til 12 persónar umborð, og kunnu vit borðreiða við 
leskiligari matskrá og fyriskipa upplivingar o.a. 
Set teg í samband við okkum. 
 
 

BíleggBílegg
Stimitúr
til Kalsoy

Bílegg

Uppliv stórslignu náttúruna á Kalsoynni, har mentanar- og 
náttúruupplivingar renna saman í hægri eind. Vit bjóða m.a. 
kvøldartúrar ella dagtúrar, har siglt verður eina løtu og høvi 
er at njóta vøkru føroysku náttúruna. Vit leggja stilt uttanfyri 
Mikladal, har stórsligna standmyndin av Kópakonuni stendur 
á helluni.  
 
Síðani verður siglt fram við vøkru Kalsoynnu og norður á 
Kallin, Síðani verður siglt framvið Kunoynni, og um viðrar 
siglt inn í Kunoyarstovu. Síðani verður lagt stilt meðan vit 
njóta føroyskt tapas umborð á John Bull. Á túrinum heim-
aftur bjóða vit kaffi og leskiliga dessert, meðan lagt verður 
stilt á Pollinum. 

Leitar tú eftir serligum matar- og samstundis náttúruupplivingum
at deila við familju, vinum ella kanska leitar eftir einum serligum 
umhvørvi til at halda føðingardagin á ein øðrvísi hátt? 
 
Vit kunnu bjóða siglitúrar í góðveðri, har vit sigla ígjøgnum smøl 
sund og inn í holur, sum brimið í øldir hevur borað, og njóta eina 
sera forvitnisliga føroyska tapasmatarskrá umborð á luksusbátinum 
John Bull. Møguleikarnir eru nógvir og til ber at leggja leiðina eftir 
enumi ynski. Set teg í samband við okkum og saman gera vit eina 
skrá til tín serliga dag. 
 

Umborð á luksusbátinum 
John Bull

Leiga & Gist

Umborð á John Bull eru allir hugsandi hentleikar: 
1 svita, 1 luksuskamar og 1 kamar við tveimum koyggjum. Sovipláss 
er til tilsamans 6 persónar. Umframt at vera útgjørdur við 2 baðirú-
mum og fult útgjørdum køki við ovni, plátum og uppvaskimaskinu 
er eisini vaskimaskina og turkitrumla.  
Møguligt er at leiga & gista umborð á John Bull. 


