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Þetta ferðasumar
kemur ekki aftur!

Í

slenska ferðasumarið er byrjað af fullum krafti. Í þessu blaði er
Austurland tekið fyrir en á þeim slóðum er að finna endalausa möguleika til að eiga besta sumarfrí sem þú hefur upplifað. Ef Íslendingar
hafa einhvern tímann haft tækifæri til að skoða landið sitt án þess að
verða gjaldþrota þá er það núna. Tilboðin sem hótel og gististaðir
bjóða núna eru einstök. Að fljúga til Egilsstaða og gista á Icelandair hótel
Héraði er góð hugmynd eða þá að taka flug og bíl og geta þannig farið
um allar koppagrundir.
Síðustu ár hef ég oftar
en ekki kosið að fara eitthvað til heitu landanna í
sumarfríinu því það hefur
oft og tíðum verið ódýrara
en að ferðast innanlands.
Svo þekki ég nokkra einstaklinga sem myndu frekar láta ísbjörn éta sig en
að sofa í tjaldi. Ég hef
reynt að tala fólk til og
komið með jákvæða
punkta um tjaldútilegur en
hef augljóslega ekki verið
nægilega sannfærandi.
Við höfum þó farið á
nokkur sveitahótel víða um land og það hefur alltaf verið upplifun. Mér
finnst skipta máli að vera búin að taka til lesefni sem ég hef ekki komist í
að lesa í hversdagsleikanum og það er mjög mikilvægt að fá frið frá
tölvupósti og amstri daglegs lífs.
Frí á að snúast um að koma betri til baka, ekki bugaður af álagi og
streitu. Til að það geti gerst þarf fólk að kunna að vera í fríi. Það væri til
dæmis frábært ef samfélagsmiðlar eins og Facebook og Instagram byðu
upp á „automatic replies“ líkt og tölvupóstsforritin.
Á dögunum fór ég í helgarferð til Egilsstaða með tvö af börnunum okkar og var það mikil upplifun. Það að komast loksins í flugvél vakti kátínu
og svo var mikill spenningur fyrir morgunmatnum á hótelinu. Yngri sonur
minn, sem er mikill morgunmatarsérfræðingur, var hrifinn af því að geta
bakað sjálfur sína belgísku vöfflu og farið nokkrar
ferðir án þess að vera skammaður. Ég þurfti þó
að gera athugasemdir við borðsiðina sem höfðu
eitthvað skolast til og þá sagði hann: „Mamma,
ég er bara búinn að vera svo mikið inni vegna
kórónuveirunnar. Ég man ekki lengur hvernig ég á
að haga mér innan um fólk.“
Fyrr í sumar hafði sami drengur ekki nennt
með mér í ferðalag á húsbíl þegar hann komst
að því að það væri líklega ekki nettenging í húsbílnum. Hann gaf það líka út að hann nennti alls
ekki eitthvað langt frá Reykjavík og alls ekki til
Egilsstaða. Eftir þessa helgarferð held ég að
hann sé búinn að skipta um skoðun. Hann
muni bara alveg nenna endalaust til Egilsstaða
ef hann getur gist á hótelum, borðað belgískar
vöfflur í morgunmat og baðað sig í Vök Baths.
Gleðilegt ferðasumar!

Marta María Jónasdóttir

Hafsjór af fróðleik um perlur Íslands
• Uppl. um 3.000 staði
• Uppl. um 1.000 menn
verur og vætti
• Vegakort
• Þéttbýliskort
• Þjóðsögur
• Ítarlegur hálendiskafli
• 24 síðna kortabók
• Vegahandbókar App
• Hljóðbók með
þjóðsögum
• Hljóðbók með
þjóðlögum
o.fl. o.fl.
FULLT VERÐ
4.9901.000 kr. afsláttur ef þú
kemur með gömlu bókina.

Bara í bókaverslunum.
Stöðug uppfærsla
í 47 ár

Vegahandbókin • Sundaborg 7 • Sími 893 1091

Upplifun á Austurlandi
Inni á Ferðavef mbl.is er að finna kort af helstu gististöðum um land allt.
Ef þú ert á leið austur þá ættir þú að kíkja á þessi hótel og veitingastaði.
Icelandair hótel Hérað
Þú nýtur sveitakyrrðarinnar til hins
ýtrasta þótt öll þjónusta sé einnig á
staðnum. Þú horfir á spakar kýr
rölta um úti fyrir og þú finnur
hversu andrúmsloftið er viðkunnanlegt og þjónustan fagleg
og vinaleg. Óteljandi útivistarmöguleikar heilla þig og hvort
sem þú ferð í fjallgöngu, veiði
eða fuglaskoðun er víst að náttúran og umhverfið er bæði
spennandi og skemmtilegt. Að
loknum góðum degi færð þú þér
Icelandair
hreindýraborgara á glæsilegum veithótel Hérað.
ingastað hótelsins, framreiddan
með öðrum heimagerðum
kræsingum úr hráefni
Hótel Edda Egilsstaðir.
heimahaganna og á
svölum hótelbarsins
getur þú orðið vitni
að einstöku sólarlagi.
https://www.icelandairhotels.com/is/
hotel/austurland/
icelandair-hotelherad

Hallormsstaðaskógur –
tjaldsvæði í Atlavík
og Höfðavík

Hallormsstaðaskógur er
einn stærsti skógur landsins og einn þjóðskóganna.
Skógurinn er mjög vinsæll
til útivistar enda fallegur
staður. Það eru yfir 40 km af
gönguleiðum á korti. Í skóginum er
skemmtilegt trjásafn með yfir 80 mismunandi trjátegundum.
Tjaldsvæðin í skóginum eru tvö, í
Atlavík og Höfðavík, bæði í birkiskógi.
Atlavík er innan við þéttbýliskjarnann
á Hallormsstað en Höfðavík utan við
hann (nær Egilsstöðum). Í Atlavík
eru tvö salernishús með heitu og
köldu rennandi vatni. Þar er aðstaða
til uppþvottar, losunar ferðasalerna,
salerni fyrir fatlaða, útigrill, borð og
stólar ásamt leikvelli. Í Höfðavík eru
þrjú salernishús með sturtu. Einnig
er þar rafmagn fyrir húsbíla
og vagna, losun ferðasalerna, útigrill ásamt borðBlábjörg
um og stólum.
gistiheimili.
https://www.skogur.is/is/thjodskogar/
kort-og-thjonusta/
tjaldsvaedi

Hótel Edda
Egilsstaðir
Egilsstaðir eru í miðju Fljótsdalshéraði, grösugu og búsældarlegu,
sem geymir margar náttúruperlur:
Snæfell, fjalladrottningu Austurlands,
Lagarfljót með orminum ógurlega,
hinn rómantíska Hallormsstaðaskóg
og Atlavík. Stutt er til Seyðisfjarðar
sem er þekktur fyrir fjölskrúðugt
menningarlíf í einstakri byggð húsa
frá 19. öld.
https://www.icelandairhotels.com/is/
hotel/austurland/egilsstadir

Hótel Eyvindará

Blábjörg gistiheimili
Blábjörg er með gistiheimili, veitingastað og heilsulind
á Borgarfirði eystri. Gistiheimilið býður upp á
breitt úrval af gistingu
frá herbergjum með
sameiginlegri aðstöðu til
íbúða af mismunandi
stærðum. Veitingastaðurinn okkar, Frystiklefinn,
leggur áherslu á hollt val úr
staðbundnu hráefni. Ef þú
þarft á hvíld og slökun að halda,
þá er Musteri Spa hinn fullkomni
staður fyrir þig. Við bjóðum upp á heita
potta og gufuböð, bæði inni og úti. Hér
getur þú notið þess að slaka á í kyrrðinni, njóta fallegs útsýnis yfir fjörðinn
og gert þig kláran fyrir annasaman
ævintýradag.
https://blabjorg.is/

Bjóðum upp á æðisleg sumartilboð í
gistingu á heimasíðunni okkar.
Hundar eru leyfðir í völdum
herbergjum og íbúðunum.
http://hotelaldan.is/

Hótel Aldan.

Aldan veitingastaður
Á veitingastað Hótels Öldunnar er íslenskt hráefni í hávegum haft. Matseldin
er undir evrópskum og norrænum áhrifum
og úrval drykkja sérvalið. Í sumar er boðið
upp á girnilega smárétti sem tilvalið er að deila í
góðum félagsskap.
http://hotelaldan.is/veitingastadir-a-seydisfirdi/

Hótel Aldan
Hótel Aldan býður upp á gistingu í þremur sögulegum húsum á Seyðisfirði. Hvert herbergi er innréttað með sínum eigin karakter og sjarma. Auk
hótelherbergja bjóðum við upp á skammtímaleigu á
tveimur notalegum íbúðum í gamla hluta bæjarins.

Hótel Eyvindará er
fjölskyldurekið hótel
rétt við Egilsstaði. Við
bjóðum upp á gistingu af
ýmsum toga. Einstaklingsog hjónaherbergi ásamt litlum
sumarhúsum. Hjónin Sigurbjörg Inga
og Ófeigur hafa rekið Hótel Eyvindará frá árinu 2007.
https://eyvindara.is/

Fosshótel Austfirðir
Fosshótel Austfirðir er glæsilegt þriggja stjörnu hótel á Fáskrúðsfirði. Hótelið er í franska
spítalanum en þar er einnig veitingastaður og safn þar sem lífi og
starfi franskra sjómanna eru gerð
skil. Aðgangur að safninu er
ókeypis fyrir hótelgesti.
Starfsemi hótelsins fer
fram í fjórum byggingum við Hafnargötuna sem hafa
verið endurgerðar í
samvinnu við
Minjavernd.
Þekktasta húsið er
bygging franska
spítalans sem var
reist árið 1903 og í
notkun til ársins 1939
Hótel
eða þar til það var flutt
Eyvindará.
út á Hafnarnes þar sem það
stóð í eyði í nær 50 ár. Við enduruppbyggingu húsanna var lögð áhersla á að endurnýta byggingarefni eins og hægt var. Byggingarnar hlutu menningarverðlaun Evrópu, Europa
Nostra, á sviði menningararfleifðar vegna þessara
umbreytinga en þetta er jafnframt fyrsta verkefnið
hér á landi sem hlýtur þessi eftirsóttu verðlaun.
Veitingastaðurinn L’Abri er á hótelinu.
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/
fosshotel-eastfjords

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is, Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is,
Auglýsingar Berglind Guðrún Bergmann berglindb@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Unsplash

KOMDU

AUSTUR
Í SUMAR

www.visitegilsstadir.is

- TJALDSTÆÐI - ÞJÓNUSTA - ATLAVÍK - GOLFVÖLLUR - SÖFN OG SÝNINGAR - FJÖLSKYLDUVÆNT - VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR - TOUR DE

ORMURINN - ÁR OG VÖTN - ÚTIVIST - DYRFJÖLL - FARDAGAFOSS - HÓTEL

HALLORMSSTAÐUR - STUÐLAGIL - HENGIFOSS - SKRIÐUKLAUSTUR - HÚSEY - STÓRURÐ -

STAPAVÍK - LAUGAVELLIR - KÁRAHNJÚKAVIRKJUN - SNÆFELL - STANGVEIÐI - SÆNAUTASEL
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Norræna siglir til
Seyðisfjarðar og frá
allt árið um kring.

Fegurð Berufjarðar
er einstök.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

Besta bulsa með öllu og vaffla í eftirrétt
Kristborg Bóel
Steindórsdóttir dagskrárgerðarmaður
þekkir Austfirði vel eftir
að hafa búið á svæðinu í um áratug en hún
býr nú í Hafnarfirði.

Hin litríka gata, sem
liggur frá Bláu kirkjunni
að miðbænum, er orðin eitt helsta kennileiti
Seyðisfjarðar.

Marta María | mm@mbl.is

M

inn draumarúntur
um Austurland
myndi hljóma sirka
svona:
Væri ég að keyra
suður fyrir landið myndi ég byrja á
því að stoppa hjá vinum mínum
Prins Póló og Berglindi á Havarí,
Karlsstöðum í Berufirði. Þar myndi
ég fá mér bulsu með öllu og vöfflu í
eftirrétt. Best væri að hitta á tónleikadag í hlöðunni, en það gerast
töfrar sem allir ættu að upplifa að
minnsta kosti einu sinni á lífsleiðinni.
Þá væri næsti viðkomustaður í mínum
uppeldisbæ, Stöðvarfirði. Þar myndi
ég skoða Steinasafn Petru sem
er það stærsta
sinnar tegundar í
Evrópu. Engin
einustu orð lýsa
þeirri upplifun og
saga safnsins ein og sér

Su

o
b
l
i
t
mar

REYKJAVIK
SUMMIT
ÞYRLUFLUG
22.900 KR
Á MANN

FREKARI UPPLÝSINGAR
OG BÓKANIR Á

INFO@NORDURFLUG.IS

Havarí er í miklu uppáhaldi
hjá Kristborgu Bóel.
Morgunblaðið/Eggert

Kristborg Bóel
Steindórsdóttir
dagskrárgerðarmaður ætlar á
Austfirði í
sumarleyfinu.

er einstök, saga stórbrotinnar konu
sem helgaði líf sitt steinasöfnun.
Fyrir listsinnaða mæli ég með því
að skoða Sköpunarmiðstöðina, en
kraftmiklir einstaklingar hafa
breytt gamla frystihúsinu þar sem
ég plokkaði orma úr ýsu í gamla
daga í glæsilegar vinnustofur fyrir

hvers konar listsköpun og eitt
fullkomasta tónlistarstúdíó landsins,“ segir Kristborg Bóel.
Fyrir þá sem ekki hafa heimsótt
Atlavík í Hallormsstaðarskógi er
það nokkuð sem ætti að vera á listanum.
„Sá rótgróni útilegustaður inni í
skógi við Lagarfljótið hefur alltaf
sinn sjarma. Fátt jafnast á við að
rölta um víkina á björtum sumarkvöldum, það er rómantík.
Ef ferðalangar eru í göngustuði
þá fær Stuðlagil í Jökuldal hjartað
til að slá örar, en sú náttúruperla
er ein sú fegursta hérlendis.
Seyðisfjörður er svo staður sem
allir verða að heimsækja, en mér
líður alltaf eins og ég sé erlendis
þegar ég kem þangað. Þar er önnur menning, sköpun og list flæðir
um allt, þar er fullt af litlum fallegum verslunum og veitingastöðum og bærinn svo fallegur. Minn
eftirlætisveitingastaður á landinu
er einmitt þar; Norðaustur, sushi
og bar, besta sushi norðan Alpafjalla!“
Aðrir veitingastaðir sem Kristborg Bóel mælir með á svæðinu
eru: Beituskúrinn í Neskaupstað.
„Eins og nafnið gefur til kynna er
hann starfræktur í gömlum beituskúr þar sem sjórinn gutlar værðarlega undir fótum þér. Þá eru

Ljósmynd/Björg Sveinsdóttir

bestu hamborgararnir og fleira á
Hamri, litlum veitingastað rétt
utan við Breiðdalsvík. Pítsurnar á
Aski á Egilsstöðum eru eldbakaðar
og í miklu uppáhaldi hjá mér, en
þar geta líka skapast miklar umræður um tónlist því þær heita allar eftir íslenskum dægurlögum.“
Hún mælir líka með Borgarfirði
eystri og segir hann veröld út af
fyrir sig.
„Þar er náttúran ægifögur og
orkan einstök. Ef ég væri að fara
austur myndi ég gista á Blábjörgum á Borgarfirði, en þar er
einnig frábær veitingastaður og
spa-aðstaða með heitum pottum og
gufu. Annar gististaður sem ég
myndi mæla með á Austurlandi eru
smáhýsi á Mjóeyri við Eskifjörð, en
þar í kring eru frábærar gönguleiðir og umhverfið dásamlegt.“
Hver eru plönin þín í sumarfríinu?
„Sjálf ætla ég austur í frínu til
þess að heimsækja ættingja og vini.
Það eina sem ég er búin að ákveða
að gera þar er að láta loksins verða
af því að ganga í Stórurð sem liggur milli Héraðs og Borgarfjarðar.
Stórurð er mynduð úr risavöxnum
móbergs- og þursabergsbjörgum
sem liggja inn á milli þörungablárra vatna, þannig að umhverfið
er ævintýri líkast.“

SIGLDU MEÐ
NORRÆNU
Norræna siglir einu sinni í viku til Færeyja og Danmerkur frá Seyðisfirði.
Siglingin tekur rúmar 16 klukkustundir aðra leið.

SUMARTILBOÐ TIL FÆREYJA
Í sumar býður Smyril Line upp á tilboð til Færeyja með Norrænu
og farartækið, fram og til baka auk klefa á hagstæðu verði.
Heildarverð þegar 2 ferðast saman með fólksbíl
2 manna klefi
án glugga

2 manna klefi
með glugga

tvöföldu rúmi & glugga

2 manna klefi,

Deluxe
klefi

68.350 ISK

79.220 ISK

88.430 ISK

108.690 ISK

Heildarverð þegar 2 fullorðnir og 2 börn (3-11 ára) ferðast saman með fólksbíl
4 manna klefi
án glugga

4 manna klefi
með glugga

Deluxe
klefi

98.930 ISK

109.800 ISK

139.270 ISK

*Hægt er að fá verð fyrir aðrar samsetningar með því að hafa samband við skrifstofuna*

SUMARPAKKAR TIL FÆREYJA
Sigling með Norrænu, farartækið og
6 nætur á Hótel Brandan með morgunverði.

Verð á mann þegar 2 ferðast saman með fólksbíl
2 manna klefi
án glugga

2 manna klefi
með glugga

tvöföldu rúmi & glugga

2 manna klefi,

Deluxe
klefi

104.095 ISK

109.595 ISK

114.195 ISK

124.295 ISK

*Hægt er að fá verð fyrir aðrar samsetningar með því að hafa samband við skrifstofuna*

Frekari upplýsingar má finna á smyrilline.is, eða hafa
samband í 470-2803 og á booking@smyrilline.is
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Gefi sér nægan tíma til að
Þegar Davíð Torfi
Ólafsson ferðast á
Austfirði reynir hann að
fara ekki í einum rykk
heldur gefa sér góðan
tíma til að njóta ferðalagsins og svæðisins.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

A

ustur á Fáskrúðsfirði er
að finna eitt af snotrari
hótelum landsins. Fosshótel Austfirðir er rekið
í fjórum sögulegum
byggingum við flæðarmálið á Fáskrúðsfirði en hótelið opnaði þar
eftir langt og vandað ferli þar sem
húsin voru gerð upp að frumkvæði
Minjaverndar. „Hótelið dreifist á
fimm byggingar: gamla franska
spítalann, læknabústaðinn, kapelluna og sjúkraskýlið auk nýbyggingar í sama stíl sem bættist við að
loknum endurbótum á svæðinu til
að fjölga herbergjum fyrir gesti,“
segir Davíð Torfi Ólafsson. „Bæði
er staðsetningin einstök en byggingarnar líka mjög fallegar og var
mikið lagt í að gera húsin upp og
breyta þeim í hótel. Sem dæmi er
gamli læknabústaðurinn tengdur
franska spítalanum með göngum
sem liggja undir veginn sem
skilur húsin að og götumyndin þannig varðveitt.“

Á bak við Fosshótel á Fáskrúðsfirði
má ganga út á bryggju og virða fyrir
sér bæði byggðina og fjörðinn.

Ævintýralegt
útsýni á leiðinni
Davíð er framkvæmdastjóri Íslandshótela en eins
og gefur að skilja
kallar starf hans á
tíð ferðalög innanlands til að vitja hótela
um allt land. Þótt hann fá-

SALTHÚSSMARKAÐURINN
STÖÐVARFIRÐI
Við seljum fallegt handverk
sem vert er að skoða.
Opið er alla daga yﬁr sumarmánuðina
frá kl. 10.00 – 17.00

Davíð
Torfi
Ólafsson

ist seint til að gera upp á milli
áfangastaða segir Davíð samt að
honum þyki einstaklega ánægjulegt
að heimsækja Austfirði, og best ef
nægur tími gefst bæði til að skoða
landið á leiðinni austur, en eins til
að verja nokkrum nóttum á svæðinu. „Ef ég væri sjálfur á leið í frí
myndi ég leggja hæfilega snemma
af stað og aka eftir suðurströndinni

austur að Fosshóteli við Jökulsárlón. Aksturinn tekur um fjórar
klukkustundir sem þýðir að ágætistími er til að stoppa nokkrum sinnum á leiðinni og líta t.d. á Reynisfjöru, Fjallsárlón og vitaskuld
Jökulsárlón. Svo myndi ég halda
aftur af stað næsta dag, endurnærður eftir góðan morgunverð, og
njóta ævintýralegs útsýnisins frá
þjóðveginum alla leið til Fáskrúðsfjarðar. Hentar Fáskrúðsfjörður
ágætlega sem miðstöð til að skoða
Austfirði á nokkrum dögum, og er
t.d. ekki nema um hálftíma akstur
til Egilsstaða, sem er álíka og það
tekur að aka frá Hafnarfirði inn í
Reykjavík í góðri umferð.“
Á Fáskrúðsfirði er margt að sjá
og nefnir Davíð t.d. Franska safnið
og norðurljósasýninguna Auroras
Iceland. Því miður hefur Frönskum
dögum verið aflýst í ár, vegna kórónuveirufaraldursins en Davíð segir
engu að síður gaman að upplifa þá
frönsku menningu sem svífur yfir
vötnum á Fáskrúðsfirði og sést
m.a. í safninu og byggingunum á
svæðinu. „Veitingahúsið á hótelinu
er gott dæmi um hvernig þessari

hefð er haldið við en staðurinn heitir L‘Abri sem á frönsku þýðir
„Skjólið“ og þykir matseldin þar
sérdeilis góð og er vitaskuld með
frönsku ívafi. Þá dreifast góðir veitingastaðir og kaffihús um allt Austurland og allri þjónustu við ferðamenn vel sinnt,“ segir Davíð.
Alla langar austur
Þeir sem hyggja á ferðalag til
Austurlands ættu að hefja undirbúninginn snemma því þrátt fyrir
að komur erlendra ferðamanna til
landsins séu enn í lágmarki er bókunarstaða hótelanna á svæðinu orðin nokkuð góð. „Júlí er nærri því
uppseldur og ágúst mikið bókaður
og fer hver að verða síðastur að
tryggja sér herbergi,“ segir Davíð.
„Ætti ekki að koma á óvart hve
mikill áhugi er á Austurlandi í sumar enda náttúran fögur og þessi
landshluti miklar söguslóðir. Þá
hafa ný göng auðveldað samgöngur
á milli fjarða og spennandi nýir
áfangastaðir hafa bæst við eins og
t.d. böðin Vök sem liggja að og út í
Urriðavatn og nýta vatn úr heitum
uppsprettum.“

Morgunblaðið/Ómar

Götumerkingarnar á Fáskrúðsfirði minna á merkilega sögu bæjarins.
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skoða Austurland

Hótelið dreifist á nokkrar gamlar og merkilegar byggingar sem gerðar hafa verið upp.

Ljósmynd/Albert Kemp

Franskir dagar falla niður í ár en margt fleira má sjá og gera á þessum slóðum.

Herbergin á
Fosshóteli
Austurlandi eru
innréttuð í stíl
sem hæfir
gömlu byggingunum.
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Á Skriðuklaustri er hægt að borða
girnilegar hreindýrabollur, heimsfræga lerkisveppasúpu og laukböku
sem bráðnar í munninum.
Seyðisfjörður er heillandi bær.
Hér má sjá litríku stéttina sem
er eitt af kennileitum bæjarins.
Morgunblaðið/Marta María

Helgi Jóhannesson, sonur
minn, tilbúinn í ferðalagið.

Helgarferð
á Egilsstaði
hin mesta
skemmtun
Að fara í helgarferð til Egilsstaða er frekar góð
skemmtun enda þrá flestir einhverja tilbreytingu yfir
sumartímann. Flogið var frá Reykjavíkurflugvelli og
klukkutíma síðar vorum við lent á Egilsstöðum þar
sem bílaleigubíll beið okkar svo við gætum brunað á
milli staða og reynt að sjá allt!

101

AusturlanD
Gönguleiðir f yrir alla

Marta María | mm@mbl.is

Þ
Skúli Júlíusson

QR yrir

f
kóðar

Hvar sem þú kemur
á Austurland!
101 heillandi gönguleið á svæðinu
frá Vopnafirði til Hornafjarðar.

Austurland
- útivistarparadís á heimsvísu.
Minnum á fjallabækurnar á ensku og íslensku.

www.bokstafur.is

sigurjon@bokstafur.is

að er reyndar bara hægt
að sjá brot af því besta
þegar farið er til Egilsstaða í helgarferð. Það var
mikil upplifun fyrir syni
mína tvo að fara sína jómfrúarferð í
innanlandsflug því hingað til hafa
ferðalögin innanlands snúist um að
hossast um í bíl. Þegar við komum til
Egilsstaða tékkuðum við okkur inn á
Icelandair hótel Hérað áður en við
reykspóluðum af stað á bílaleigubílnum. Okkur leiddist ekki eina mínútu. Kíktum á Skálann Diner sem er
innréttaður eins og ekta amerískur
diner, skoðuðum fólk, tjaldstæðið og
fórum í Vök Baths.
Svo keyrðum við til Seyðisfjarðar,
löbbuðum um bæinn og hoppuðum
frá okkur allt vit á ærslabelgnum í
bænum. Það eru örugglega einhverjir
sem líta á slíkan grip sem leiktæki
fyrir börn en þessir ærslabelgir geta
skemmt 43 ára gömlum konum mjög
vel, sérstaklega ef þær eru nánast
hættar að fara á djammið. Yngri syni
mínum fannst þetta mikil upplifun og
síðan við vorum í þessari ferð erum
við að skoða ærslabelgi víða um land
sem við höfum í hyggju að prófa.
Í þessari ferð fórum við líka til
Eskifjarðar, Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar. Löbbuðum um og
rannsökuðum svæðið, skoðuðum
minnismerki um látna franska sjómenn á síðastnefnda staðnum. Við
vorum dugleg að stoppa á leiðinni og
skoða, anda og svo skiptumst við á að
vera plötusnúðar í bílnum. Tónlist á
ferðalögum er ekki síður mikilvæg en

Ljósmynd/Helgi Jóhannesson

Það er fjör að fara í helgarferð til
Egilsstaða. Hér er greinarhöfundur
á leið í flug frá Reykjavíkurflugvelli.

nesti enda kemur alltaf eitthvað nýtt í
ljós þegar fólk ferðast saman.
Á milli bíltúra borðuðum við mikið
af mjög góðum mat. Belgísku pönnukökurnar í morgunverðarhlaðborðinu
á Icelandair hótel Hérað standa upp
úr og líka hreindýrasteikin sem hægt
er að fá þar. Þar borðuðum við líka
kjúklingavængi, crème brûlée og ís
með ávöxtum sem smakkaðist allt
hræðilega vel. Svo fórum við í brunch
á Skriðuklaustri og smökkuðum eina
bestu frönsku laukböku sem við höfum smakkað en þar var líka hægt að
fá hreindýrabollur, gómsætan fisk og
lerkisveppasúpu sem er víst á barmi
heimsfrægðar fyrir framúrskarandi
bragð.
Áður en við lögðum af stað heim
labbaði ég ein míns liðs niður að Lagarfljótinu, sem er fyrir neðan hótelið,
og naut kyrrðarinnar sem þar var að
finna. Næst ætla ég að stoppa lengur
því ein helgi á Egilsstöðum og nágrenni er alls ekki fullnægjandi!

ÞÚ FÆR Ð

ALLT

F Y RIR ÚTI LEG U N A
Í E LLIN GSE N

fiskislóð 1 reykjavík / tryggvabraut 1-3 akureyri / 580 8500 / síðan 1916 / www.ellingsen.is
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Friður, ró og náttúrufegurð
austast á Austurlandi
Margrét Sigfúsdóttir
og fjölskylda taka á
móti gestum í Sólbrekku með heimabökuðu góðgæti.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Þ

að er ekki hægt að
komast mikið austar á
Íslandi en í Mjóafjörð,
og ef kortaforritin
blekkja ekki þá er enginn vegur á landinu sem liggur
eins langt til austurs og Mjóafjarðarvegur sem nær alla leið út
að vitanum á Dalatanga.
Svæðið er strjálbýlt og reiknast
Margréti Sigfúsdóttur til að aðeins
tíu manns búi í Mjóafirði allt árið
um kring, þó að nokkuð fleiri séu
með skráða búsetu þar. Er það
enda svo að á veturna gerist það
iðulega að vegurinn yfir Mjóafjarðarheiði verður ófær og þá
verða íbúar fjarðarins að reiða sig
á áætlunarbátinn Björgvin sem
siglir til Norðfjarðar tvisvar í viku,
frá 1. október til 31. maí.
En það er líka einn af kostum
svæðisins hvað Mjóifjörður
er afskekktur, því þar
eru ekki margir á ferli
og hægt að vera
einn með fallegri
náttúrunni. Margrét er gestgjafi
hjá Ferðaþjónustunni í Sólbrekku
og er um þessar
mundir að taka við
rekstrinum af móður sinni sem býr á
bænum Brekku. „Þetta
er verkefni sem vatt smám

Heljarfoss á góðviðrisdegi. Svæðið er svo
afskekkt að varla er hægt að finna mynd af
þessum fallega fossi á netinu.

Ljósmynd/Guðjón Halldórsson

Margrét
Sigfúsdóttir

saman upp á sig. Í byrjun 9. áratugarins vildi það oft gerast á
sumrin að ferðalangar komu við á
bænum til að athuga hvort ekki
mætti kaupa þar eitthvað matarkyns enda langt í næstu verslun.
Varð því úr að móðir mín Jóhanna
breytti einu herbergi á bænum í
nokkurs konar sjoppu. Bráðum
var aðsóknin samt orðin meiri en
foreldrar mínir kærðu sig um og

Hefur þú tekið sjálfu
með hreindýri?
Komdu og kynntu þér
sögu hreindýranna á
Austurlandi frá upphafi til
okkar daga.
Fjölbreyttar sýningar
og afþreying fyrir alla
aldurshópa
Opið alla daga í sumar,
10:00-18:00

Laufskógum 1, Egilsstöðum // www.minjasafn.is

stundum myndaðist biðröð við
íbúðarhúsið, en þá áskotnaðist
okkur aðstaða í Sólbrekku steinsnar frá Brekku, og færðum við
þjónustuna við ferðamenn þangað,“ útskýrir Margrét.
Í dag býður Sólbrekka upp á
gistingu og heimagert bakkelsi.
„Allt sem við seljum bökum við og
útbúum sjálf, ef undan er skilið
brauðið í samlokurnar. Getur fólk
staldrað hér við og fengið sér sæti,
gætt sér á kleinu eða vöfflu og
skolað niður með kaffibolla,“ segir
Margrét. „Gistingin er tvískipt:
annars vegar er hægt að dvelja í
Sólbrekku þar sem við höfum fjögur þriggja manna herbergi og eitt
sex manna fjölskylduherbergi sem
deila sameiginlegri stofu, eldhúsi
og baðherbergjum. Til viðbótar
þessu höfum við tvö sumarhús,
Brekkubrún 1 og 2, sem rúma allt
að fjóra til fimm gesti og geta þeir
sem gista hjá okkur fengið afnot
af heitum potti. Að auki stendur
ferðalöngum tjaldstæði til boða og
loks starfrækjum við reiðhjólaleigu enda gaman að upplifa
Mjófafjörð á hjóli.“
Þrælatindur og Smjörvogur
Þó að Mjóifjörður sé ekki í alfaraleið þá er svæðið vel þess virði
að skoða. Margrét segir að strax
og ekið er niður heiðina að fjarðarbotninum blasi við Klifbrekkufossar. „Um er að ræða einstaklega fallegt vatnsfall sem kemur í
stöllum niður fjallshlíðina og liggur slóði upp að fossunum. Ef ekið
er áfram út fjörðinn kemur fólk
fljótlega að innrásarprammanum
svokallaða, sem lagt var af ásetningi í fjarðarbotninum. Þetta er
fley frá bandaríska hernum sem
upphaflega var hannað til að færa
hermenn frá skipi upp á land en
heimamenn nýttu prammann á
síldarárunum til að flytja síldar-

úrgang yfir í Neskaupstað og var
hann þá dreginn af öðru skipi á
milli fjarða. Reyndist hann vera
óhentugur til þeirra nota og var
prammanum lagt uppi í fjöru eftir
aðeins fáeinar ferðir þar sem hann
situr enn og er farinn að láta á sjá
eftir allan þennan tíma,“ segir
Margrét. „Búið er að festa skilti á
prammann sem segir sögu hans,
enda ferðalangar mjög forvitnir
um þetta flak.“
Fallegar sprænur renna út í
fjörðinn á mörgum stöðum og má
t.d. sjá vel hlaðna fjárborg á leiðinni út ströndina auk þess að mörg
nöfn eyðibýla eru merkt allt út að
vitanum á Dalatanga. „Það er
gaman að virða fyrir sér bæði nýja
vitann og þann gamla sem er frá
árinu 1895. Búið er að stika
gönguleiðir um svæðið og t.d. stikuð leið frá Dalatanga yfir á Skálanes þar sem rekin er ferðaþjónusta yst við Seyðisfjörð,“ segir
Margrét en í Sólbrekku má fá kort
sem sýnir gönguleiðirnar í og við
Mjóafjörð.
Mjóifjörður býr ekki aðeins að
mikilli náttúrufegurð heldur líka
áhugaverðri sögu og segir Margrét ýmsar „smásögur“ tengjast
kennileitum á svæðinu. „Þannig er
t.d. fjall fyrir ofan Sólbrekku sem
kallað er Þrælatindur og segir
sagan að þrælar hafi flúið upp á
tindinn einhvern tímann í fyrndinni en ekki komist lengra áður en
þeir voru handsamaðir. Á leiðinni
út á Dalatanga má síðan finna
svæði sem kallað er Smjörvogur
og var notað sem n.k. náttúrulegt
fangelsi fyrr á tímum. Voru fangar
látnir síga niður á syllu og geymdir þar en sagan segir að vinnukona
nokkur hafi haft svo miklar
áhyggjur af velferð eins fangans
að hún stundaði það að koma
smjörklípu niður til hans til að
halda í honum lífinu.“
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Ljósmynd/Guðjón Halldórsson

Stofa og eldhúskrókur í sumarhúsi í Sólbrekku. Gestir geta komist í heitan pott.

Ef ekið er áfram út fjörðinn kemur fólk fljótlega
að innrásarprammanum svokallaða, sem lagt
var af ásetningi í fjarðarbotninum.
Ljósmynd/Guðjón Halldórsson

Séð út Mjóafjörð frá sumarhúsi. Svæðið er bæði rólegt og fallegt og þar ríkir mikil kyrrð.

Móðir Jörð

Verslun og veitingar

Lífræn
ræktun
síðan
1990

Ljósmynd/Guðjón Halldórsson

Eflaust er auðvelt að sofa eins og steinn á þessu svefnlofti.

Ljósmynd/Guðjón Halldórsson

Vallanesi, 701 Egilsstaðir

Klifbrekkufossar falla í stöllum niður í fjörðinn. Fögur sjón að sjá.

Sundlaugin á Egilsstöðum
Heitast á Austurlandi
Opnunartímar
Sundlaug og líkamsrækt
Virka daga
Weekdays

kl. 06:30 – 21:30

Helgar
Weekends

kl. 10:00 – 18:00

Tjarnarbraut 24, 700 Egilsstöðum
Sími 4 700 777
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Heillandi
baðheimur

Ein af undrum Austurlands eru Vök Baths sem opnuð voru í fyrra. Um er að ræða heitar
náttúrulaugar við bakka Urriðavatns við Egilsstaði. Ef þú ert á ferð á þessu svæði verðurðu að dýfa þér ofan í, anda djúpt og njóta þess að vera til.
Marta María | mm@mbl.is

Þ

að er mikil upplifun að koma í
Vök Baths. Hönnun náttúrulauganna er heillandi en
byggingin sjálf fellur inn í umhverfið á áreynslulausan hátt
(þegar keyrt er að staðnum). Á Íslandi
ríkir mikil sundmenning og því ættu
ferðamenn ekki að láta þessi náttúruböð
framhjá sér fara.
Þegar inn er komið tekur steinsteyptur heimur við sem er þó ekki eins og hellir heldur bjartur og fagur með afgreiðslu

og veitingastað. Þegar inn í búningsklefana er komið opnast hlýlegur heimur þar
sem mikið er lagt í útlit og þægindi. Salerni í búningsaðstöðunni eru grábrún á
litinn ásamt vöskunum. Sturtuglerið er
sanserað í brúngylltum tónum. Svo falleg er þessi litapalletta að fólki gæti auðveldlega liðið eins og það væri konungborið í þessum aðstæðum.
Þegar út í böðin sjálf er komið tekur
við notalegur heimur. Umhverfið er einstakt og útsýnið út á vatnið fallegt. Ef þú

vilt hita þig vel upp geturðu valið heitasta
pottinn en ef þú fílar köld böð geturðu vippað þér út í vatnið sjálft og tekið nokkur
sundtök.
Þegar þú ert búin/n að kæla líkamann vel
í vatninu er gott að hita hann aftur í stóra
pottinum og ef þorstinn gerir vart við sig
þarftu ekki að óttast neitt því veitingasala
er í jaðri pottsins. Svo er bara að slaka,
anda og njóta þess að fá að upplifa. Hver
þarf Benidorm þegar hann kemst í Vök
Baths?

Morgunblaðið/Marta María

Kolbeinn Ari Jóhannesson naut lífsins í Vök Baths.
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Ferðast má um svæðið með ýmsum hætti. Það snertir marga hvað náttúran er stór og friðsældin mikil.

Sýning Óbyggðaseturs þykir mjög vel heppnuð og skemmtileg.

„Ekki fimm stjörnu hótel,
en fimm stjörnu upplifun“
Þeir sem heimsækja Steingrím
Karlsson og fjölskyldu á
Óbyggðasetrinu geta m.a. fengið að sofa í ekta lokrekkju að
hætti forfeðra okkar. Í göngu um
óbyggðir Austurlands eru meiri
líkur á að rekast á villt hreindýr en
að rekast á aðra ferðamenn.

E

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

in forvitnilegasta sögusýning landsins er töluvert úr alfaraleið, enda
sýning helguð óbyggðum Íslands
með allri sinni fegurð og merkilegu
sögu. „Við erum ekki beinlínis við
þjóðveg 1 og þeir gestir sem koma til
okkar eru ekki að finna okkur fyrir
tilviljun á leið sinni um landið.
En fyrir vikið erum við líka að
fá réttu gestina fyrir okkur:
fólk sem er að leita að sannri
upplifun og gefur sér tíma til
að upplifa og njóta. Oftar en
ekki dvelja gestir hjá okkur í
tvær nætur eða lengur og
nota tímann til að upplifa þá afSteingrímur
þreyingu sem við höfum upp á að
Karlsson
bjóða en líka slaka á og t.d. heimsækja heilsulindina okkar sem við
byggðum úr rekaviði og endurnýttu timbri frá
eyðibýlum, með hlaðinni laug og sánu smíðaðri
úr íslenskri ösp,“ segir Steingrímur Karlsson.

Gestum er boðið upp á heimilislegan og ljúffengan mat og m.a. hægt að verja nóttinni á baðstofulofti, hafi fólk áhuga á því.

Óbyggðir í bakgarðinum
Steingrímur er framkvæmdastjóri
Óbyggðaseturs sem hann stofnaði með konu
sinni Örnu Björg Bjarnadóttur. Til að komast
að setrinu þarf að aka í suðvesturátt frá Egilsstöðum, meðfram Lagarfljóti og langt inn í
landið. „Staðsetningin er óneitanlega sérstök
en Óbyggðasetrið er innsta byggða ból í þessum afdal sem Norðurdalur í Fljótsdal er og
það er enginn erill hér í gegn – þetta er staðurinn þar sem vegurinn endar. En bakgarðurinn okkar er líka stærstu óbyggðir NorðurEvrópu.“
Fimm ár eru síðan Óbyggðasetrið opnaði og
segir Steingrímur að þeim hjónum hafi þótt
vanta stað sem gerði óbyggðum Íslands góð
skil. Nóg sé af byggðasöfnum, sjóminjasöfnum
og víkingasöfnum en engin önnur stofnun
helguð óbyggðunum. „Óbyggðir Íslands hafa
að geyma margar ævintýralegar sögur og alls
kyns viðfangsefni sem við gerum skil í vandaðri og sjónrænni sýningu,“ segir Steingrímur
en fjallað hefur verið um starfsemi setursins í
virtum erlendum dagblöðum og tímaritum á
borð við Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan og
Guardian.
Sýning Óbyggðaseturs þykir sérlega vel
heppnuð og ber þess kannski merki að Steingrímur á að baki langan feril sem kvikmynda-

Heilsulindin skartar hlaðinni laug.

Ætli færi vel um lesendur í lokrekkju?

gerðarmaður. Framsetningin er litrík og lifandi og fá allir gestir hljóðleiðsögn sem fylgir
þeim í gegnum hluta sýningarinnar með fjölda
leikradda og tónlist auk þess sem leiðsögumenn setursins fara með gesti um safnasvæðið. Hefur verið hugað að hverju minnsta smáatriði og þannig er t.d. hljóðleiðsagnartækið
handsmíðað svo það minnir á forngrip. Sýningarupplifunin er gagnvirk og kallar t.d. á að
gestir snúi gamalli sveif eða gægist inn um lítið
gat.
En sýningin er aðeins hluti af stærri upplifun og býður setrið m.a. upp á mjög óvenjulega gistimöguleika, heimilislegar íslenskar
veitingar og ferðir á hestum, hjólum og tveim-

ur jafnfljótum um nærumhverfið og langt inn á
hálendið. Á leið sinni til safnsins aka gestir yfir
gamla trébrú sem Steingrímur segir að marki
upphafið að ferðalagi til fortíðar, en til að
undirstrika sérstöðuna blaktir ekki þjóðfáninn
við hún fyrir framan setrið heldur gamaldags
föðurland.
„Þeir sem dvelja hjá okkur yfir nótt geta
m.a. valið hreppstjórasvítuna, notaleg tveggja
manna herbergi eða varið nóttinni á ekta baðstofulofti,“ segir Steingrímur en Óbyggðasetrið er sennilega eini staðurinn á landinu þar
sem sofa má í alvörulokrekkju. „Við rekum
ekki fimm stjörnu hótel, en bjóðum þess í stað
upp á fimm stjörnu upplifun.“

Óbyggðir Austurlands skarta mörgum fegurstu náttúruperlum landsins og mælir Steíngrímur m.a. með að ferðalangar skoði Fljótsdalsheiði og Stuðlagil, Laugarfell og Hafrahvammagljúfur. „Svo mætti halda áfram upp
fyrir Kárahnjúkastíflu, enda kannski á Hengifossi og Hallormsstaðaskógi. Þar væri kominn
mjög flottur dagur,“ segir Steingrímur en
áhugasömum stendur til boða að fara í lengri
göngu- og hestaferðir sem spanna frá dagparti
upp í nokkurra daga upplifun.
Sérstaða svæðisins er þó ekki síst fólgin í því
að fá að vera nánast einn í heiminum. „Það er
hluti af gæðunum hvað friðsældin er mikil og
náttúran stór. Á mörgum gönguleiðum eru
meiri líkur á að rekast á villt hreindýr eða tófu
en á annað fólk. Hér þarf ekki að klifra yfir
girðingar eða opna hlið heldur er fólk að komast í tæri við alveg ósnortna náttúru. Þetta er
eitthvað sem við sjáum að snertir fólk og aðstæður sem fæstir hafa upplifað áður.“
Þá er margt annað til að skoða og gera á
ferðalagi um Austurland og mælir Steingrímur með að ferðamenn þræði Austfirðina
til að upplifa mannlífið og náttúruna sem þar
er. „Hér hefur átt sér stað mikil breyting á
tæpum áratug og stóraukið framboð á þjónustu við ferðamenn. Það sem mér finnst helst
einkenna ferðaþjónustu á svæðinu er að hún
eru rekin af fjölskyldum og þjónustan því mjög
persónuleg og þeir sem koma í heimsókn eru
ekki túristar heldur gestir.“

+ Egilsstaðir

Nú er rétti tíminn til að njóta Íslands
og alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða.
Flug og bíll eða flug og gisting eru á sérkjörum
í allt sumar þannig að núna er rétti tíminn til að kynnast
Egilsstöðum upp á nýtt.

Flug og gisting frá

Flug og bíll frá

29.900 kr.

28.900 kr.

í eina nótt á mann

í einn sólarhring á mann

+ Bókaðu á airicelandconnect.is

+ Heiður Vigfúsdóttir
Vök Baths, við Egilsstaði

