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„Er wifi í húsbílnum“

Þ

egar ég var lítil stelpa að alast upp í Árbænum horfði ég agndofa
upp í bláan himininn á sólríkum dögum og öfundaði fólk sem var
að fara til útlanda. Ég fylgdist með þotuumferð í loftinu og taldi
hvað margar þotur voru á ferð hverju sinni. Á þeim tíma var ekki
búið að finna upp internetið og því gerði þessi litla stelpa sér enga
grein fyrir hversu skemmtilegt var hjá fólkinu sem sveif um loftin blá. Þá var
enginn að sperra sig á Loksins bar í Leifsstöð með stóran bjór og útjaskað
vegabréf. Kannski voru einhver börn um borð í vélinni og mögulega sátu þau
bara í reykjarmekki í miðri flugvél eins og dæmd meðan foreldrar þeirra
sturtuðu í sig tollfrjálsu alkóhóli og undirbjuggu sig andlega og líkamlega fyrir
þriggja vikna djammferð (og grísaveislu).
Yfir þessum flugferðum var hinsvegar svo mikill ævintýraljómi að ég ákvað
að þegar ég yrði stór myndi ég sko taka börnin mín með í svona flugferðir svo
þau þyrftu ekki að eyða sumrinu í að telja þotuför í loftinu og öfunda þá sem
höfðu það betra en þau sjálf.
Á þessum tíma, fyrir 35 árum eða svo, var það hinsvegar ekkert á færi allra
að vera í útlöndum. Það var dýrt að ferðast og yfirleitt voru það bara greifar
bæjarins sem höfðu efni á slíkum munaði. Eða þeir sem kunnu ekkert með
peninga að fara og fóru samt
þótt þeir ættu engan aur (en
það er svo sem engin frétt).
Eftir að ég eignaðist sjálf
afkvæmi hef ég reynt að
gera mitt besta þegar kemur
að sumarfríum og reynt að
þvælast eitthvað með börnin
svo þau upplifi eitthvað og
sjái heiminn. Það versnaði
Hver myndi ekki vilja leigja sér
svolítið í því þegar veiran
húsbíl og ferðast um Ísland?
eyðilagði öll ferðaplön til
Unsplash
heitu landanna og datt mér í
hug að húsbíll gæti verið staðgengill sólarlandaferðar.
Ég bjóst við þvílíkum viðbrögðum þegar ég tilkynnti stolt þessi áform. Ég
sá fyrir mér að við færum strax að undirbúa ferðina, búa til playlista, ákveða
hvaða hljóðbækur við ætluðum að hlusta á í húsbílnum, hvert við myndum
fara eða myndum við bara elta veðrið? Myndum við kaupa okkur sérstök
ferðaföt fyrir ferðina þannig að við gætum verið í stíl og þar fram eftir götunum. En þetta fór ekki alveg svona.
„Mamma, er „wifi“ í húsbílnum,“ spurði yngri sonur minn, ekkert sérlega
spenntur. Þegar ég sagði honum að það væri ekki internettenging í þessum bíl var hann ekki alveg viss hvort
hann nennti með. Í framhaldinu sagði hann mér að sér
þætti eiginlega best að vera bara í Reykjavík.
„Mamma, ef við förum í þessum húsbíl, getum við þá
bara verið nálægt Reykjavík? Ég nenni eiginlega ekki til
Egilsstaða. Skilurðu.“
Hvað gat ég sagt? Ekkert þannig séð nema benda
á að foreldrar réðu för ekki börn og tækju ákvarðanir
hvert ætti að fara, hvenær og með hverjum. Að einhverju leyti fannst mér uppeldið hafa mistekist, þegar barnið mitt er búið að vera svo mikið út um allt að
því finnst bara best að vera heima. En kannski er
það bara eðlilegt. Ég bara veit það ekki! Eða
kannski er máttur Fortnite bara sterkari en allt í veröldinni.

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

Fosshótel Jökulsárlón er dásamlegt
sveitahótel.

Upplifun á Suðurlandi
Inni á Ferðavef mbl.is er að finna upplýsingar frá ferðaþjónustufyrirtækjum á
Íslandi. Þegar farið er inn á vefinn og smellt á Suðurland má finna fjöldann allan af spennandi kostum ef þú ert á ferðalagi um Ísland.
Marta María | mm@mbl.is
Stracta Hótel
Það tekur ekki nema um klukkutíma að keyra frá Reykjavík á Stracta Hótel sem er á Hellu. Frá hótelinu er stutt til
Vestmannaeyja, á Eyjafjallajökul, Heklu, Þórsmörk, Landmannalaugar eða aka gullhring að Gullfossi, Geysi og Þingvöllum.
stractahotels.is

Stracta-hótelið á Hellu
er notalegur staður.

Fjallhalla Adventures
Það er lítið fjölskyldufyrirtæki sem tekur á móti smærri
hópum og ferðast með þá um landið.
fjallhalla.com/
Fischersetur Selfossi
Það segir sögu skákmeistarans Róberts
James Fischers eða Bobbys Fischers eins og
hann var jafnan nefndur. Þar ber hæst
skákeinvígi aldarinnar í Reykjavík 1972
þar sem Fischer tefldi við Boris
Spassky. Þá eru munir og myndir frá
síðustu æviárum Bobbys Fischers hér
á landi eða eftir að hann gerðist íslenskur ríkisborgari. Þá er í Fischersetri félagsleg aðstaða fyrir Skákfélag
Selfoss og nágrennis.
fischersetur.is

Fjallhalla Adventures
býður upp á
áhugaverðar
ferðir fyrir
smærri hópa.

Fischersetur á Selfossi er staður
sem allir skákáhugamenn og -konur
verða að heimsækja.

Fosshótel Jökulsárlón
Um er að ræða fjögurra stjörnu hótel milli Skaftafells og Jökulsárlóns sem eru miklar náttúruperlur. Hótelið er fyrsta
flokks fjögurra stjörnu hótel sem var opnað á Hnappavöllum við rætur Öræfajökuls í júní 2016. Hnappavellir eru á milli
Skaftafells og Jökulsárlóns, tveggja af helstu náttúruperlum Íslands, en þar er eitt vinsælasta göngusvæði landsins.
Hótelið er því kjörið fyrir útivistarfólk og fjallageitur, enda úr meira en hundrað gönguleiðum að velja og útsýnið stórfenglegt til allra átta.
islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-glacier-lagoon
Fosshótel Hekla býr
yfir miklum töfrum.

Fosshótel Hekla
Einungis klukkutíma frá Reykjavík, í nálægð við margar
helstu náttúruperlur Íslands.
Eitt besta sveitahótel sunnan heiða, einungis í klukkustundar
akstursfjarlægð frá borginni en þó í nálægð við margar helstu
náttúruperlur Suðurlands, svo sem Eyjafjallajökul og Fimmvörðuháls. Frá hótelinu er einnig stutt í hálendið, Landmannalaugar, Kjöl og Sprengisand. Fosshótel Hekla stendur
miðsvæðis á Skeiðunum og þaðan er útsýni til allra átta.
islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-hekla

Hótel Vestmannaeyjar
Þetta hótel er miðsvæðis í Vestmannaeyjum og býður upp á ókeypis aðgang að gufubaði, ókeypis bílastæði og herbergi með ókeypis wifi-neti og sjónvarpi. Golfvöllur
Vestmannaeyja er í 12 mínútna göngufjarlægð. Í öllum herbergjum á Hótel Vestmannaeyjum er að finna skrifborð og sérbaðherbergi með sturtu og hárþurrku.
Sum herbergin eru með sætisaðstöðu og baðkari. Á veitingastað hótelsins er
boðið er upp á sjávarfang og aðra rétti úr afurðum af staðnum. Hægt er að fá
drykki á barnum.
hotelvestmannaeyjar.is/

Sagnheimar í Vestmannaeyjum innihalda í raun þrjú söfn.

Sagnheimar
Frá og með 1. janúar 2020 er safnið rekið af Vestmannaeyjabæ og hafa þrjú söfn
(Byggðasafnið, Náttúrugripasafnið og Skanssvæðið) sameinast undir heitinu Sagnheimar. Árið 2010 var Byggðasafnið sett í nýjan búning og allar sýningar endurhannaðar. Stuðst er við nýjustu tækni við að miðla
fræðslu, heimildum og öðru efni til gesta safnsins.
sagnheimar.is
Einsi kaldi
Einsi kaldi er til húsa á jarðhæð Hótels Vestmannaeyja í byggingu
sem á sér langa og merka sögu. Veitingastaðurinn hefur verið starfræktur frá árinu 2011 og tekur 80 manns í sæti. Matreiðslumaðurinn
Einar Björn Árnason (Einsi kaldi) og starfsfólk hans hefur gott orðspor fyrir snilli sína í matargerð og fyrir að veita góða þjónustu.
einsikaldi.is/en/

Einsi kaldi þykir ansi hreint
góður staður.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir BlaðamennÁsgeir Ingvarsson ai@mbl.is, Margrét Hugrún margret.hugrun@Forsíðumyndina tók Björgvin
gmail.com Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Auglýsingar Berglind Guðrún Bergmannberglindb@mbl.is Prentun Landsprent ehf. Hilmarsson á Sólheimajökli.

Ég fer á fjöll

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is
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staðir til að skoða í sunnudagsbíltúr um Suðurlandið
Í gamla daga leið ekki sumar án þess að íslenskar fjölskyldur tækju að minnsta kosti einn sunnudagsbíltúr til að heimsækja Eden í Hveragerði. En þótt Eden sé löngu farið er um að gera að keyra
svolítið um Suðurland því svæðið er bæði víðfeðmt, fallegt og alveg einstaklega fjölbreytt.
Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com

E

ftirfarandi eru 10 hugmyndir að skemmtilegum
hlutum til að sjá og skoða í sunnudagsbíltúr um
Suðurland.

Á Suðurlandi er
að finna mikinn
jarðhita.

1. Reykjanesviti
Svæðið í kringum Reykjanesvita er bæði stórbrotið, dramatískt og fallegt og fuglalífið í klettunum er engu líkt. Reykjanesviti er elsti viti á Íslandi en sá viti sem stendur þar nú var reistur
árið 1907 og stóra stundin þegar kveikt var á honum í fyrsta sinn
var fyrir rúmlega hundrað árum, eða hinn 20. mars árið 1908.
Reykjanesviti er 31 metra hár og stendur á útsuðurstá
Reykjanestangans á Bæjarfelli, nokkuð upp af Valahnjúk þar
sem gamli vitinn stóð, en sá var reistur árið 1878.
2. Hverirnir við Krýsuvík
Á leiðinni út að Reykjanesvita er tilvalið að aka sem leið liggur
um Krýsuvík en Krýsuvíkursvæðið er ákaflega heillandi í sínum
dökku litum og tilkomumikla umhverfi. Þar er til dæmis mjög
forvitnilegt að heimsækja hverasvæðið og ganga um fjöruna.
Meðal sprengigíga eru Grænavatn og Gestsstaðavatn, og við
Seltún og Kleifarvatn eru leirhverir. Krýsuvíkurbjarg er fuglabjarg niðri við ströndina, þar verpa um 57.000 sjófuglapör, aðallega rita og svartfugl. Þar verpir einnig nokkuð af fýl, toppskarfi
og silfurmáfi.
3. Lömb, kiðlingar, folöld og hestaferðir í Vorsabæ 2
Í Vorsabæ 2 er boðið er upp á hestaferðir þar sem lögð er
áhersla á persónulega þjónustu og leiðsögn. Það er tilvalið fyrir
fjölskyldur eða litla vinahópa að renna við í Vorsabæ 2 og skella
sér á bak en bæði börn og minna vanir geta verið með því hestarnir eru öllu og öllum vanir og ganga líka við taum. Þá er einnig
hægt að kíkja í heimsókn bara til að skoða dýrin og búskapinn á
bænum. Tekið er á móti áhugasömum gestum sem gefst kostur á
að fræðast um dýrin, klappa þeim og knúsa. Á vorin geta allir séð
nýfædda kiðlinga, lömb og folöld en það er yndisleg upplifun fyrir
bæði börn og fullorðna.
4. Laugarvatnshellar og liðin tíð
Laugarvatnshellar hafa verið endurgerðir í þeirri mynd sem
þeir voru þegar búið var í þeim fyrir um 100 árum og þar er nú
boðið upp á leiðsagðar ferðir þar sem gestir upplifa hvernig síðustu hellisbúar Íslands bjuggu og heyra sögu þeirra. Leiðsögumenn fara með gesti um hellana og umhverfi þeirra og segja sögur af ástum og erfiðleikum hellisbúanna. Ferðin tekur 20 mínútur
en fyrir eða eftir leiðsögnina er hægt að tylla sér með kaffibolla
og kruðerí í tjaldi á svæðinu. Til að upplifun ykkar verði sem
skemmtilegust er um að gera að hafa samband eða panta sér túr
á thecavepeople.is áður en lagt er í hann.
5. Kvenskörungurinn mikli Þuríður í Þuríðarbúð
Þuríðarbúð var reist af Stokkseyringafélaginu í Reykjavík árið
1949 til minningar um Þuríði Einarsdóttur formann og löngu
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SUMMIT
ÞYRLUFLUG
22.900 KR
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FREKARI UPPLÝSINGAR
OG BÓKANIR Á

INFO@NORDURFLUG.IS

Sólheima. Talsverðar breytingar hafa verið gerðar á húsnæði
kaffihússins, úrval matar og drykkjar var aukið og aðstaða fyrir
lestur bóka og tímarita er notaleg. Græna kannan er opin alla
daga yfir sumarið og þangað er sannarlega gaman að koma, þó
ekki sé nema til að styrkja það góða starf sem þar fer fram.

Þuríðarbúð var
endurhlaðin 2001.

horfna starfshætti. Þuríður fæddist árið 1777 og dó 1863. Hún fór í sinn
fyrsta róður ellefu ára gömul á bát
föður síns en 17 ára varð hún háseti
upp á fullan hlut hjá bróður sínum.
Þuríðarbúð var endurhlaðin árið
2001. Frá 1. maí til 30. sept. er opið
alla daga 11.00-18.00 og eftir samkomulagi á öðrum tímum. Femínistar og aðrir áhugamenn um íslenska
kvenskörunga fá sannarlega skemmtilega upplifun á þessu óvanalega safni.
6. Kaffi á Grænu könnunni á Sólheimum
Græna kannan er kaffi- og samveruhús íbúa
Sólheima og gesta. Þar eru aðeins á boðstólum
drykkir og meðlæti úr lífrænt vottuðu hráefni, þar á
meðal góðgæti úr bakaríi, matvinnslu og gróðurhúsi

7. Apavatn en engir apar
Apavatn er stöðuvatn í Laugardal og Grímsnesi. Það er víðast
grunnt og þar er stundum hægt að renna fyrir silung. Sagt er að
eitt fornskáld Íslendinga, Sighvatur Þórðarson sem
uppi var á 11. öld, hafi hlotið skáldgáfu sína af því
að éta undarlegan fisk er hann veiddi í Apavatni og kannski gæti það verið ágætis
skemmtun að leita að fleiri svona fiskum í
vatninu. Maður veit aldrei.

Hjá Ölverki er
hægt að fá bjórsmakk og svo
má alltaf taka
kippu með sér
heim. Athugið að
best er að gera
boð á undan sér
en kynningin
varir yfirleitt í um
hálftíma.

8. Endurnæring í jarðhitalaugum
Jarðhitinn á landinu okkar góða
sér landsmönnum fyrir fjöldanum öllum af heitum náttúrulaugum af ýmsum gerðum sem hægt er að baða sig í
allan ársins hring. Á Suðurlandi eru
allmargar slíkar laugar og má þar
nefna heita lækinn í Reykjadal fyrir ofan
Hveragerði og Gömlu laugina á Flúðum.
Flestar þessara lauga eru opnar öllum, allan
ársins hring, en hafa ber í huga að sumar þeirra
eru í einkaeigu og er aðgengi þá í höndum eigenda.
Á rúntinum um Suðurland er um að gera að slaka á með
því að skella sér í laug eða pott, hvort sem er manngerða
eða beint úr smiðju móður náttúru, og fá sér svo eitthvað
gott að borða frá þessu glæsilega landbúnaðarsvæði.

9. Brúarfossinn blái og fagri
Brúarfoss í Bláskógabyggð er einn fallegasti foss landsins en það sem einkennir hann er djúpur og blár bjarmi
sem er mikið eftirlætisviðfangsefni ljósmyndara. Mikið
birkikjarr umlykur fossinn og ána en í göngufæri við fossinn eru þrjú sumarhúsahverfi; Miðhúsaskógur, Brekkuskógur og
Reykjaskógur. Fossinn liggur í rúmlega tveggja kílómetra fjarlægð norður af Laugarvatnsvegi og leiðin að fossinum er
skemmtileg gönguleið.
10. Bjór, blóm og blíða í Hveragerði
Þótt gamla góða Eden sé horfið af sjónarsviðinu er enn margt
að sjá og skoða í Hveragerði. Álnavörubúðin er til dæmis mjög
skemmtileg og skrítin verslun þar sem mikið úrval er af alls konar
fatnaði. Þá er mjög gott að fá sér að borða hjá Náttúrulækningafélaginu, á Matkránni eða í Skyrgerðinni, svo ekki sé minnst á úrvalið af blómum sem þar er hægt að skoða og kaupa. Síðast en
ekki síst er gaman að nefna brugghúsið Ölverk en þar hafa menn
lagt sig fram um að fullkomna handverksbjór og eldbakaðar
pítsur. Á stuttum tíma hefur Ölverk náð að skapa sér gott orðspor
enda afar sérstætt og merkilegt á heimsvísu fyrir brugghús sem
Ölverk að nýta jarðhitaorku í framleiðsluferli bjórsins. Hjá Ölverki er hægt að fá bjórsmakk og svo má alltaf taka kippu með sér
heim. Athugið að best er að gera boð á undan sér en kynningin
varir yfirleitt í um hálftíma.
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Ljósmynd/Björgvin Hilmarsson

Það er hægt að fara á kajak í lóninu við Sólheimajökul.

Ljósmynd/Guðný Hilmarsdóttir

Friðheimar eru í miklu uppáhaldi hjá Guðnýju.

Oft eru bestu veitingastaðirnir úr alfaraleið
Guðný Hilmarsdóttir, ljósmyndari, þýðandi og ferðahönnuður, opnaði
vefinn EKTA Iceland á dögunum en hann vísar ferðamönnum á veitingastaði sem bjóða upp á íslenska matarmenningu og mat úr héraði.
Marta María | mm@mbl.is
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Ferð á Sólheimajökul er mikil upplifun.

Ljósmynd/Björgvin Hilmarsson

Ljósmynd/Mali Lazell

Slippurinn Eatery í Vestmannaeyjum er frábær staður að mati Guðnýjar.

GÖNGUM INN Í SUMARIÐ
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uðný var í meistaranámi við Háskólann á
vettvang eins og EKTA sem hjálpar til við að finna þá.
Bifröst þegar hugmyndina að EKTA IceOft eru þessir staðir úr alfaraleið og fólk stoppar því
land kviknaði.
bara á bensínstöðvum á ferðalögum sínum. Með þess„Ég fór í meistaranám í mennum vef getur fólk séð hvaða staðir eru í nágrenningarstjórnun við Háskólann
inu. Fljótlega mun svo birtast kort með staðá Bifröst nýverið og þar sem ég hef
setningu veitingastaðanna á vefsíðunni,
verið að vinna í ferðaþjónustunni
sem gerir þetta ennþá auðveldara.“
ákvað ég að leggja áherslu á
Ef þú værir á leið í ferð um Suðurmenningartengda ferðaþjónustu í
land, hvað myndir þú gera?
náminu. Þar á meðal tók ég fyrir
„Ég myndi í fyrsta lagi gefa mér
íslenska matarmenningu og varð
góðan tíma til að geta stoppað á
úr að lokaverkefnið mitt var viðsem flestum stöðum. Ég mæli með
skiptaáætlun fyrir Ekta Iceandic
heimsókn og gistingu í Traustholtsfood experience. Leiðbeinandi
hólma, sem er einstök upplifun. Svo
minn var Anna Hildur Hildibrandseru góð hótel eins og Hótel Rangá og
Guðný
dóttir en verkefnið var einnig valið til
Iceland Luxury Lodges líka í uppáhaldi
Hilmarsdóttir
þátttöku í Virkjum hugvitið á vegum Íshjá mér. Vestmannaeyjar eru dásamlegar
lenska ferðaklasans, atvinnuvegaog þangað ættum við Íslendingar að vera dugráðuneytisins, Icelandic Startups, Nýsköplegri að fara, ekki bara á fótboltamót. Varðandi afunarmiðstöðvar Íslands og Ferðamálastofu,“ segir
þreyingu mæli ég með jöklagöngu á Sólheimajökli en
hún.
þar er einnig hægt að fara á kajak í jökullóninu innan
Fyrir hverja er vefurinn?
um ísjaka. Svo er hægt að fara í frábæra fjórhjólaferð
„Hugmyndin er að þetta geti gagnast öllum þeim
um Sólheimasand, meðfram svörtu ströndinni og skoða
sem ferðast um Ísland, jafn Íslendingum sem erlendgamla flugvélarflakið.“
um ferðamönnum. Í ljósi aðstæðna og þeirrar staðHvert ætlar þú í sumar?
reyndar að núna eru hér eingöngu Íslendingar að
„Ég ætla til Vestmannaeyja, Siglufjarðar, á Strandferðast um landið er vefurinn bara á íslensku eins og
irnar og svo ætla ég að ganga á Hornströndum.“
er.“
Hvert er best geymda leyndarmál Íslands?
Er erfitt að finna góðan mat á landsbyggðinni?
Allt Ísland er fallegt, sérstaklega í miðnætursólinni.
„Það er nóg af góðum stöðum en mér fannst vanta
Ég get ekki gert upp á milli staða.“

ING M

Göngusérkortin með grænu
röndinni sýna leiðir sem síminn
þinn veit ekki einu sinni um og
koma þér örugglega á áfangastað

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is | Opið alla virka daga 10–18 | laugardaga 11–16

Gönguferðin þín er á utivist.is

www.utivist.is

Ætlar þú að ferðast um náttúru Íslands í sumar?
Þá áttu samleið með okkur.
 Fimmvörðuháls
 Básar á Goðalandi
 Sveinstindur - Skælingar

 Strútsstígur
 Laugavegurinn
 Dalastígur

Opið alla virka daga kl. 12-17

Laugavegi 178 - 105 Reykjavík - Sími 562 1000 - utivist@utivist.is
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Azeb útbýr kaffi eftir eþíópískri hefð. Karlar fá ekki að koma nærri kaffibaununum.

Azeb annast alla matseldina til að tryggja fullkomið samræmi í gæðum árið um kring.

Matgæðingar falla í stafi
Hún Azeb á Flúðum sér um alla matseldina á Minilik til
að tryggja að gæðin séu alltaf þau sömu. Stundum gefst
tími til að útbúa kaffi með ævafornri aðferð.

Þ

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

að er ekki laust við að sumir erlendir ferðamenn, á leið sinni um
landið, reki upp stór augu þegar
þeir finna eþíópískan veitingastað
á Flúðum. Þrátt fyrir vaxandi vinsældir eru eþíópískir veitingastaðir ekki á
hverju strái og er þá helst að finna í alþjóðlegum stórborgum. „Sumt fólk leggur sig
sérstaklega fram við það að finna eþíópíska
staði á ferðalögum sínum um heiminn enda
matarhefð sem er í uppáhaldi hjá mörgum,“
Eþíópískt skraut fyllir veitingastaðinn.
segir Árni Magnús Hannesson, sem rekur
veitingastaðinn Minilik með konu sinni Azeb
Kahssay, en þau stofnuðu staðinn árið 2011
ásamt systur Azeb og mági.
Aðsóknin hefur aukist jafnt og þétt og var
miklu minni umferð um svæðið þegar Minilik
var opnaður. „Þetta var áður en sprenging
varð í komu ferðamanna á svæðið og langaði
mig fyrst og fremst að kynna eþíópískan mat
fyrir Íslendingum,“ útskýrir Azeb, en nafn
veitingastaðarins er fengið að láni frá keisaranum Menelik II, sem var þjóðhöfðingi Eþíópíu í kringum aldaKaffibaunir eru
mótin 1900 og nútímavæddi
ristaðar á staðnum.
Gestir fá stórlandið á marga vegu.
an disk með
mörgum
Framandi krydd
réttum.
Eþíópísk matargerðarlist er fjölbreytt en einkennist
m.a. af grænmetisréttum og bragðmiklum kjötréttum.
Hefðbundið er að
gestir deili stórum
diski með nokkrum
réttum, og grípi sér
klípu af matnum með
fingrunum og noti til þess
bita af fíngerðu súrdeigsbrauði.
„Við eldum m.a. úr nauta-, kjúklinga- og lambakjöti, en erum líka með
bauna- og grænmetisrétti fyrir grænkerana.
Þá er flest á matseðlinum glútenfrítt,“ segir
Azeb.
Umgjörðin á veitingastaðnum er lágstemmd og jarðbundin, aðeins 6-7 borð
innandyra og eþíópískir skrautmunir á veggjum og úti í gluggum. Húsið var á sínum tíma
notað sem þjónustumiðstöð fyrir tjaldstæðið
á Flúðum en hentar prýðilega undir veitingastaðinn. Þar sem Azeb sér um alla matseld er
afgreiðslutími takmarkaður og hefðbundinn
tími frá 18 til 21 en oft opnað kl. 14 um
Hefðbundnir eþíópískir kaffibollar.

Ljósmyndir/Guðmundur Karl

Azeb og Árni hafa hitt í mark með veitingastaðnum enda metnaður lagður í matseldina.

Minilik er til húsa í byggingu sem áður var þjónustuskáli tjaldsvæðisins á Flúðum.

helgar, og eins opnað kl. 14 á virkum dögum
á háannatíma yfir sumarið. Vissara er að
panta borð fyrir fram og veitingastaðurinn er
lokaður á mánudögum. „Azeb hefur staðið
vaktina í heil níu ár og ef hún tekur sér frí
eða forfallast af einhverjum öðrum sökum er
einfaldlega lokað á meðan,“ segir Árni.
Kaffi sem er engu líkt
Ef tími gefst til geta gestir fengið að upplifa ekta eþíópíska kaffiathöfn en eins og lesendur vita er Eþíópía mikið kaffiland og
sagnfræðingar almennt á þeirri skoðun að
þar hafi menn fyrst tekið upp á því að búa til
drykkinn sem allir þekkja. „Við erum með

sérstaka aðstöðu fyrir kaffiathöfnina þar sem
gestir sitja á kollum og fylgjast með, en þá
bara ef ekki er of mikið annríki á veitingastaðnum,“ útskýrir Árni en athöfnin fer
þannig fram að grænar kaffibaunir eru ristaðar á pönnu, þær síðan muldar í mortéli og
kaffið loks útbúið í sérstakri leirkönnu. Þegar
kaffið er tilbúið er það skammtað í litla bolla,
og þykir mörgum kaffiunnendum leitun að
annarri eins kaffiupplifun. „Aðeins Azeb fær
að útbúa kaffið enda er svo sterk hefð fyrir
því í Eþíópíu að konur útbúi drykkinn að
karlar mega helst ekki svo mikið sem setjast
á stólinn sem notaður er af þeim sem stýrir
athöfninni.“
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Heitur pottur er við hvern skála. Er leitun að betri stað til að aftengjast hversdagsamstrinu.

Gestir þurfa að koma með nesti eða elda matinn sinn sjálfir í notalegu eldhúsinu.

Að finna rétta staðinn tók tvö ár
Hugmyndin að einstökum gistiskálum
Sabrinu og Andreasar birtist í draumi.
Þar fær fólk algjört næði með náttúrunni
og sofnar umvafið einstöku útsýni.

Baðherbergið er
smátt en snoturt og
allt fyrsta flokks.

Aðsóknin er mest á
veturna enda vilja
gestir sofa undir
norðurljósunum.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

H

vaða hótel ætli sé frægasta hótel Íslands? Er það
kannski hið framúrstefnulega ION lúxushótel á
Nesjavöllum, gamla góða Hótel Borg við Austurvöll, ellegar lúxushótel Bláa lónsins; The Retreat?
Öll eru þessi hótel ágæt, en hvað sýnileika varðar
komast þau ekki með tærnar þar sem Panorama Glass Lodge er
með hælana. Er varla hægt að koma tölu á þau dagblöð og lífsstílstímarit sem hafa fjallað um þennan einstaka íslenska gististað en þeirra á meðal má nefna Architectural Digest og Designboom, Elle og Vanity Fair. „Við vorum meira að segja svo lánsöm
að fá ferðaverðlaun National Geographic í flokki einstakra gististaða,“ segir Sabrina Dedler sem á og rekur Panorama Glass
Lodge með manni sínum Andreas. „Margir gestir hafa á orði að
þau líti á hótelið okkar sem áfangastað, frekar en bara stað til að
gista, og að þau hagi ferðalagi sínu til landsins og farmiðakaupum
í samræmi við það hvenær við eigum lausa nótt.“
Mestur er þó sýnileikinn á samfélagsmiðlum á borð við Instagram, og er þar sennilega kominn lykillinn að velgengni gististaðarins. Sérstaða Panorama Glass Lodge liggur einmitt í einstakri hönnun þessara litlu lúxus-gistihúsa sem eru byggð úr
gleri til hálfs og upplifun gesta eins og að sofa úti undir berum
himni. Virðast margir hreinlega ekki geta staðist það að mynda
sjálfa sig uppi í rúmi með mergjað útsýnið í allar áttir og í algjöru næði.
Engin ljósmengun og ekkert sem truflar
Sabrina er frá Sviss og Andreas frá Bæjaralandi
en þau kynntust fyrir um það bil áratug. Sabrina
hafði þá kynnst Íslandi og gert upp hug sinn um
að þar vildi hún setjast að á endanum, og gerði
Andreas það ljóst strax í byrjun sambandsins.
Hann var ekki svo viss um að sér litist á planið,
hafandi aldrei heimsótt Ísland og segir Sabrina
að hann hafi grunað að þar yrði allt of kalt og ekki
sérlega vistlegt, en viðhorfið breyttist eftir fyrstu
heimsókn þeirra saman. „Eftir að hafa verið saman
í tvö ár komum við til Íslands í mánaðarlangt ferðalag og hann féll kylliflatur fyrir landinu. Upp úr því
vöndum við komur okkar hingað tvisvar til þrisvar á ári
og vorum alveg samstiga með okkar framtíðarplön.“
Hugmyndin að gistihýsum Panorama Glass Lodge birtist
Sabrinu í draumi og lét hún í framhaldinu arkitekt gera uppdrátt
að rými þar sem saman fara tvíbreitt rúm umkringt gleri að ofan
og allt um kring, lítið eldhús og baðherbergi, auk útiaðstöðu með
heitum potti. Eins og vera ber með Svisslending og Þjóðverja
fóru þau Sabrina og Andreas sér í engu óðslega heldur lögðu fyrir í nærri áratug til að geta látið drauminn um flutninga og rekstur á Íslandi rætast. Að opna fyrsta gistirýmið var þó hægara sagt
en gert, því staðsetningin þurfti að vera fullkomin. „Leitin að
réttu lóðinni fyrir fyrsta bústaðinn tók tvö ár, og núna erum við
búin að leita í um það bil ár að þriðja staðnum,“ segir Sabrina en
Panorama Glass Lodge er með einn bústað í Hvalfirði og tvo nálægt Hellu. „Við staðarvalið leggjum við ofuráherslu á að gestir
hafi algjört næði og að sem fæst hús séu í nágrenninu svo ekkert
raski því einrúmi sem fólk vill njóta eða búi til ljósmengun sem
spillir norðurljósaupplifuninni yfir vetrarmánuðina. Síðast en
ekki síst þarf útsýnið að vera óviðjafnanlegt.“
Eftirspurnin mest á veturna
Aðbúnaðurinn er eins og best verður á kosið en gestir þurfa að
sjá um sig sjálfir meðan á dvölinni stendur. Starfsmaður þrífur
skálann hátt og lágt á milli gesta og í eldhúsinu er að finna helstu

Sabrina og Andreas
undirbjuggu flutninginn til Íslands í tíu ár.

Langt er í næstu hús og byggðir og fyrir vikið er ljósmengun í algjöru lágmarki.

Tvíbreitt rúm er í öðrum enda skálans, umkringt gleri.

nauðsynjar eins og morgunkorn og kaffi, en gestir þurfa að taka
nesti með sér eða koma við í verslun á leiðinni og kaupa eitthvað
gott til að elda og mjólk til að bæta út í kaffið. „Við höfum fólk til
taks á hverjum stað sem tryggir hreinlætið og hitar upp heita

pottinn áður en gesti ber að garði, en annars snýst upplifunin um
það að fá að vera í friði.“
Hugsað hefur verið fyrir öllu og er t.d. sérstaklega styrkt gler í
gagnsæjum hluta hvers skála, og fullkomið tæki í rýminu sem
notað er bæði til að minnka raka, hita eða kæla skálann eftir þörfum. Draga má gluggatjöld fyrir risastóra gluggana en þó ekki
fyrir glerþakið og segir Sabrina að þeir sem gista yfir sumarið og
eiga erfitt með að festa svefn vegna miðnætursólarinnar geti notað svefngrímur sem fylgja með í snyrtivörupakka skálans.
Það er ekki ódýrt að gista í Panorama Glass Lodge og hvað þá
þegar haft er í huga að alla jafna þurfa gestir að bóka að lágmarki
tvær nætur. Sabrina segir verðið m.a. skýrast af því að staðsetning skálanna geri allt utanumhald kostnaðarsamara og þarf t.d.
að standa straum af ferðakostnaði ræstingafólks til og frá næsta
þéttbýliskjarna. „Ólíkt flestum öðrum hótelum á Íslandi er ódýrara að gista hjá okkur yfir sumarmánuðina enda eru erlendir
gestir okkar ekki síst að leita eftir því að sofa undir norðurljósunum,“ segir Sabrina. „Þá ætlum við í sumar að auðvelda heimamönnum að heimsækja okkur með því bæði að lækka verðið og
leyfa viðskiptavinum að bóka eina nótt frekar en að lágmarki
tvær.“
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Kristín Sif segir
fátt rómantískara
en að gista í
svona plasttjaldi.

Hér má sjá
plasttjaldið sem
Kristín Sif gisti í.

Eins og að
sofa undir
berum himni

Þ

Kristín Sif Björgvinsdóttir útvarpsstjarna á K100 og hnefaleikakona gisti í
búbblu hjá Bubbles in Iceland á dögunum. Hún segir að þetta hafi verið eins
og að sofa úti undir berum himni í Ölvisholti þar sem plasttjaldið er staðsett.
Marta María | mm@mbl.is

Kristín Sif Björgvinsdóttir og Aaron Kaufman í búbblunni.

að var virkilega notalegt að
gista í búbblu eða eiginlega
eins og að sofa undir berum
himni nema það var hlýtt og
þurrt þó að vindur og rigning blésu á búbbluna.
Ég hélt að birtustig þessa árstíma
myndi halda fyrir mér vöku en það gerði
það ekki. Það var augngríma í boði en ég
notaði hana ekki.
Það var eiginlega bara betra að það var smá
rigning og algjör slökun og hugleiðsla,“ segir Kristín Sif.
Kristín Sif segir að þessi búbbla sé í raun plasttjald sem stendur inni á milli trjáa.
„Það má kalla þetta svona „Glam-camping“ eða „glamping“ því
þetta er plasttjald sem er sett inn á milli trjáa svo maður er algjörlega út af fyrir sig og við vorum með geggjað útsýni yfir
sveitina úr okkar búbblu. Hún er upphituð og notaleg með teppi á
gólfum og tvíbreiðu rúmi með tveimur einstaklingssængum og
svo er tvíbreið sæng yfir alltsaman. Alveg mega kósí. Okkar beið
líka bubblí í formi freyðites, rós og rómantík á rúminu,“ segir
hún.
Hvað er hægt að gera í þessari búbblu annað en fara í sleik?

„Að fara í svona búbblu með einhverjum sem maður elskar og vill
eiga góða stund með er algjör snilld
– til að fara í sleik og meira,“ segir
hún og hlær og bætir við: „En líka
að eiga stund í algjörri núvitund og
eiga djúpt og innilegt spjall í umhverfi sem er svo ævintýralegt að það
er eins og að sitja saman úti í skógi og
spjalla. Maður kemst í snertingu við
náttúruna og þetta jarðtengir mann.
Við nutum þess að liggja og spjalla saman og
horfa á skýin fljóta framhjá, spjölluðum um heima
og geima og svo er dásamlegt að skella sér í göngutúr eða á rúntinn, en Friðheimar, The Secret Lagoon og margt fleira er þarna
rétt hjá. Þetta svæði býður upp á alls konar skemmtilegt,“ segir
Kristín Sif, en með í för var kærasti hennar, Aaron Kaufman.
Hvernig svafstu?
„Ég svaf svo vel og það var dásamlegt að vakna við litla regndropa, fuglasöng og gnauðið í vindinum á tjaldinu okkar.“
Myndir þú gera þetta afur?
„Ég ætla að gera þetta aftur en mig langar að fara aftur þegar
það er orðið dimmt og stjörnubjart og ég stefni á það.
Þetta var algjörlega frábært.“

Upplifðu einstaka dvöl á Magma Hótel
í dásamlegu umhverﬁ.
Gisting á frábæru sumartilboði:
Frá 19.900 kr. nóttin
fyrir 2 fullorðna með morgunmat
Bókaðu núna á magmahotel.is

Magma Hótel | Tunga, 881 Kirkjubæjarklaustur | info@magmahotel.is | Sími: 420-0800 | www.magmahotel.is
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Að fylgja Brúará upp að Rótarsandi er ferðalag sem flestir ættu að ráða við á einum degi. Hæfilegt fyrir byrjendur í útivist er að ganga um 12-15 km leið á einum degi.
Vonandi munu margir smitast af útivistarbakteríunni í
sumar. Suðurlandið er góður
staður til að byrja.

Leitað að uppsprettu Brúarár
Geta ekið eða gengið

Einn af uppáhaldsstöðum Ólafs Arnar
Haraldssonar á Suðurlandi er Brúarárskörð,
þar sem uppspretturnar fossa úr berginu.

Ólafur Örn mælir með tveimur leiðum til að skoða
Brúarárskörð, eftir því hvort fólk vill komast þangað akandi eða á tveimur jafnfljótum. „Þeir sem
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is
Börn og ungmenni ættu að
vilja fara á bíl ættu að taka stefnuna á bæinn Útráða við göngu um Brúarhlíð í Bláskógabyggð, þar sem fjölskylda Björns
árskörð en hafa þarf á þeim
slendingar ætla að nota sumarið til að ferðast innanSigurðssonar býður upp á ýmiss konar þjónustu.
gætur nálægt gljúfrum.
lands og fer t.d. ekki framhjá þeim sem nota samÞaðan liggur slóði inn í land og upp að Brúarfélagsmiðla að margir eru byrjaðir að leggja drög að
árskörðum og ætti að vera fær venjulegum fjórógleymanlegum ævintýrum í íslenskri náttúru. Um
hjóladrifnum heimilisbílum. Er upplagt, á leiðinni til
allt land má finna einstakar perlur og óviðjafnanlegt
baka, að líta við á veitingastaðnum í Úthlíð,“ útskýrir
landslag og þeir sem á annað borð smitast af útivistarbaktÓlafur Örn.
eríunni virðast smitast fyrir lífstíð enda alltaf hægt að uppÞeir sem vilja ganga upp að Brúarárskörðum ættu að
götva eitthvað nýtt og stórkostlegt í íslenskri náttúru.
byrja ögn vestar, við bústaði VR. „Þar má leggja bílnum á
Þetta veit Ólafur Örn Haraldsson manna best, en hann
góðum stað og fylgja svo þröngum skógarstíg fram með
er forseti Ferðafélags Íslands og í hópi reyndustu fararsilfurtærri Hrútá. Er ýmist hægt að fara sömu leið til baka
stjóra landsins. Ólafur Örn þekkir landið út og inn og
veginum meðfram fjallahringnum opneða fylgja bílveginum niður að Úthlíð og þá mögulega fá
Ólafur Örn segir landslag
stendur ekki á svörunum þegar hann er spurður um
ast
manni
í
sífellu
ný
vídd
og
ný
sýn.
far að bústaðasvæði VR til að sækja bílinn.“
Suðurlands ekki síst einkennáhugaverðustu áfangastaðina á Suðurlandi:
Þeir sem ferðast þessa 300 km leið sjá
Að ganga upp í Brúarárskörð kallar ekki á mikinn
ast af mikilli fjölbreytni.
„Það sem einkennir Suðurlandið ekki hvað síst er
allt það glæsilegasta sem íslensk náttundirbúning og ætti að vera nóg að klæðast útivistarfatnhversu fjölbreytt það er og þegar ekið er eftir hringMorgunblaðið/Sverrir úra hefur upp á að bjóða.“
aði sem hæfir veðri, og striga- eða gönguskóm sem hafa
Er þá alveg eftir að nefna þá fegurð
verið gengnir til. Þeir sem leggja af stað um kl. 9 að
sem finna má þegar farið er inn til landsins, en á léttum
morgni ættu að vera komnir aftur á upphafsreit síðdegis
jeppa eða fjórhjóladrifnum fólksbíl má ferðast nokkuð
og vissara að taka með gott nesti, vatn á flösku ellegar
langt upp á hálendið yfir sumartímann, s.s. inn í Friðland
kakó á brúsa, og eins og eina klósettpappírsrúllu.
að Fjallabaki, inn að Landmannalaugum og upp að Heklu.
Gott að miða við 12-15 km göngu á einum degi
„Í Þjórsárdal og nágrenni er ótrúlega margt sem hægt er

Í

Söfnin á Eyrarbakka

að skoða, s.s. Háifoss, Þjóðveldisbærinn og Gjáin, sem er
að margra mati einn fallegasti staður á Íslandi. Er ekki
erfitt að nálgast flestar fallegustu perlur Suðurlandsins og
óhætt að hafa börn með í för um þetta svæði.“
Á mörkum öræfa og grænna sveita

Hvernig væri að leggja leið sína á
Eyrarbakka og heimsækja söfnin?
Húsið er heillandi og sögufrægt
kaupmannsheimili þar sem sögð
er meira en 200 ára gömul saga
verslunar og menningar.
Sjóminjasafnið hýsir hið merka
árskip Farsæl og undraveröld
fugla og eggja er í Eggjaskúr. Í
litla alþýðuhúsinu Kirkjubæ er
sýning um byltingartímana þegar
rafljós kom í hús og fólk eignaðist
útvarp og gúmmístígvél.
EGGJASKÚRINN

Ratleikur um allt
safnasvæðið er í boði
fyrir alla fjölskylduna.
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Opið alla daga í sumar frá kl. 11–18.
sími 483 1504 • info@byggdasafn.is
www.byggdasafn.is

Einn af uppáhaldsstöðum Ólafs Arnar á Suðurlandi er
Brúarárskörð og svæðið þar í kring. Þar rennur Brúará,
sem á uppruna sinn á Rótarsandi þar sem vatnið sprettur
upp úr svörtum sandinum og safnar svo liðsauka úr ýmsum uppsprettum og lækjum á leið sinni gegnum skörðin.
„Brúarárskörð eru fyrir ofan Bláskógabyggð og skildi
Brúará lengi að hreppana Laugardalshrepp og Biskupstungnahrepp sem síðar voru sameinaðir. Þeir sem ferðast
um þetta svæði geta m.a. gengið upp á Högnhöfða, sem er
hluti af röð fjalla sem fylgja landmótunarlínunni frá suðvestri til norðausturs og skilja á milli öræfa og óbyggðar
og sumra blómlegustu sveita landsins. Þegar horft er inn
til hálendisins blasa við eyðisandar og jöklar, en horft til
suðurs má sjá græn tún, kjarr og skóga.“
Að leita að uppsprettu Brúarár er mögnuð upplifun að
sögn Ólafs Arnar, enda breytist áin hratt á aðeins örfáum
kílómetrum og fer úr því að vera örlítil uppspretta á sandi
yfir í að vera vatnsmikil bergvatnsá. „Best er að ganga
upp með ánni hægramegin, þ.e. norðan- og austanmegin,
njóta útsýnisins yfir stórbrotið gljúfrið sem áin rennur í
gegnum, og sjá hvernig uppspretturnar fossa út úr berginu,“ segir hann og minnir á að ef börn eru með í för er
vissara að hafa á þeim gætur því hættulegt getur verið fyrir forvitna að fara of nálægt brún gljúfursins.

Margir þeirra sem ætla að nota sumarið til að uppgötva
undur íslenskrar náttúru eru að ferðast um sveitir og
óbyggðir landsins í fyrsta skipti, og er ekki úr vegi að biðja
Ólaf Örn um góð ráð fyrir byrjendur. Hann segir það góða
reglu að fara hægt af stað og byrja á styttri og viðráðanlegri dagleiðum. „Brýnt er að eiga góðan fatnað og vandaða skó sem búið er að ganga til. Næst húðinni ætti að
klæðast hlýrri ull, svo lopa- eða flíspeysu utan yfir og loks
nota vind- og regnheldan stakk sem þriðja lag. Með þessu
þriggja laga fyrirkomulagi er auðvelt að taka af eða bæta
við eftir veðri hverju sinni og geyma viðbótarfatnaðinn í
léttum dagpoka,“ segir hann. „Þá er mikill stuðningur í því
að eiga þægilega göngustafi sem hægt er að stytta eða
lengja eftir þörfum.“
Vitaskuld ætti að taka farsímann með og ganga úr
skugga um að hleðslan á rafhlöðunni endist allt ferðalagið
og gott betur. „Gott er líka að láta einhvern vita áður en
haldið er af stað; segja hvert ferðinni er heitið og hvaða
leið á að fara, og gera síðan vart við sig í lok ferðar.“
Byrjendur sem eru í sæmilegu formi geta reiknað með
að ganga um 12-15 km leið á einum degi og er þá gert ráð
fyrir því að staldra við endrum og sinnum til að hvílast,
nærast og safna kröftum áður en aftur er haldið af stað. Er
meðal-gönguhraði í óspilltri náttúru um það bil 3 km/klst.
og þarf að taka með í reikninginn hvort hæðarbreyting er
mikil eða lítil. „Áður en lagt er af stað ætti að skoða veðurspána vel og hafa það hugfast að þegar nær dregur hausti
er stundum allra veðra von og getur dimmt býsna hratt á
kvöldin,“ segir Ólafur og minnir á að ferðalangar gangi vel
um náttúruna og skilji ekkert eftir sig.

Gleðilegt ferðasumar
Gisting og tjaldstæði
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Gengur berfættur
í sandinum
til Þorlákshafnar

Tónlistarmaðurinn Jónas Sigurðsson,
kenndur við Ritvélar framtíðarinnar, er
Sunnlendingur í húð og hár. Alla sína
barnæsku átti hann heima á Þorlákshöfn
og á sumrin var hann í sveit hjá frændfólki sínu á Skýbakka undir Eyjafjöllum
en foreldrar hans voru frá Landeyjum og
undan Eyjafjöllum.

Hér má sjá Eyrarbakkakirkju en þetta svæði
spilaði stórt hlutverk á
unglingsárum Jónasar.

Margrét Hugrún Gústavsdóttir |
margret hugrun@gmail.com

F

oreldrar mínir fluttu fyrst á Þorlákshöfn frá Landeyjum en á þeim árum var bærinn að byggjast upp
með útgerðinni sem þá var í blóma. Fullt af ungu fólki
flutti úr sveitunum í þorpið með börnin sín. Þorlákshöfn var samt í minningunni aðallega hraun og
sandur þegar ég var að alast upp, en í dag er þetta
mikið breytt og margt sem er búið að byggja
Þorlákshöfn úr lofti.
upp,“ segir Jónas sem greinilega er svolítið
hlýtt til sinnar gömlu heimabyggðar.
„Svo margt sem maður
keyrir bara framhjá“

það að þegar Ártúnsbrekkunni
sleppti gæti maður ekki fengið
„Radíusinn minn var í raun þetta
sér neitt annað að borða en
svæði; Þorlákshöfn, Stokkseyri, Eyrarhamborgara og pylsur en þetta
bakki, Hveragerði og Selfoss. Partí í
er gerbreytt í dag og um allt
Hveragerði voru til dæmis alltaf mikil
land er að finna frábæra veitævintýri þegar ég var unglingur og þangingastaði sem eru reknir af fólki
að finnst mér enn gaman að koma,“ segir
með ástríðu fyrir matargerð. Bæði
Jónas og nefnir þar Reykjadalinn sem dæmi.
heimamönnum og aðkomendum,“
„Sundlaugin gamla á Reykjaskarði er mjög
segir
Jónas og nefnir í því samhengi tvo
skemmtileg og að ganga inn í Reykjadal er alltaf
Morgunblaðið/Sigurður Bogi
staði á gamla radíusnum.
æðislegt. Núna nýverið, svona eftir að túrisminn hef„Stofnendur Jómfrúarinnar, þeir Jakob
ur dregist saman, þá hefur mér líka þótt mjög skemmtiJakobsson og Guðmundur Guðjónsson, hafa til dæmis
legt að leigja AirBnB-húsnæði yfir helgi til að vinna að tónlistopnað Matkrána í Hveragerði, sem er mikill uppáhaldsstaður hjá
inni. Til dæmis hef ég leigt smáhýsi þarna við Núpa í Ölfusi. Ég
mér, og svo er það hún Dagný sem rekur veitingahúsið Hendur í
hafði oft ekið þar framhjá og aldrei dottið í hug að leigja þarna
höfn í Þorlákshöfn. Það er algjör fyrstaflokksstaður. Á matseðlfyrr en nýlega. Manni fannst þetta einhvern veginn ekkert voðainum er að finna allt frá hamborgurum yfir í háklassa fiskrétti og
lega spennandi en þegar inn í þessi hús er komið tekur allt annað
steikur. Hún Dagný gerir allan matinn frá grunni og hráefnin eru
við. Íslendingar eru svo mikið bílafólk og það er svo margt sem
fengið frá bændum í nágrenninu. Ég hvet alla til að prófa Hendur
maður keyrir alltaf bara framhjá. Stundum er eins og það þurfi
í höfn,“ segir Jónas heilshugar.
voða mikið til að við stoppum til að gera eitthvað annað en að fara
inn í sjoppu en auðvitað á maður að gera það því hér er endalaust
Upplifir orkuna frá Atlantshafinu
hægt að sjá og skoða.“
Hvað afþreyingu og upplifun á þessu svæði varðar nefnir
Mikil sköpun í matargerð
Jónas til dæmis fjórhjólaferðir og siglingu á gúmmíbátum með
fyrirtækinu Black Beach Tours.
Eins og áður segir var Sunnlendingurinn Jónas ekki bara í
„Meðal þess sem gerir Þorlákshöfn svo spes er þessi langa
Þorlákshöfn heldur var hann í sveit í Landeyjum á sumrin.
svarta sandfjara vestan við þorpið. Það er alveg frábær upplifun
„Núna er líka hægt hægt að leigja AirBnB-gistingu þar. Mér
að leigja fjórhjól og bruna eftir fjörunni. Þá tekur við alveg ótrúfinnst fátt betra en að vakna á morgnana í sveitinni í Landeyjum
lega fallegt klettabjarg sem er frábært að ganga meðfram. Að
og ganga út á verönd þar sem endalaust útsýni blasir við til allra
upplifa orkuna þegar Atlantshafið hamrar á klettunum er einátta. Þetta er eins og að vera staddur „in the middle of nowhere“.
faldlega engu líkt,“ segir hann. „Svo fer ég líka oft út að Hafinu
Einstök tilfinning. Suðurlandið er svo stórt og náttúran fjölbláa við Óseyrarbrú. Að láta henda sér þar út og ganga svo berbreytt. Með ferðamannastraumnum hefur líka svo margt breyst
fættur í sandinum til Þorlákshafnar er toppurinn. Það er upplifun
og hér hefur svo mikil sköpun átt sér stað á svo mörgum sviðum.
sem ég mæli með fyrir alla.“
Til dæmis bara í matargerð. Hér áður fyrr var oft gantast með

Að fara í Þórsmörk var eins og
að fara í messu
Jónas er einn þeirra sem hafa
orðið þeirrar gæfu aðnjótandi að
fá að ferðast um landið frá blautu
barnsbeini. Fyrst með foreldrum
sínum sem, voru miklir ferðalangar, og síðar með hljómsveitum.
„Þegar ég var lítill fór ég alltaf
með foreldrum mínum inn í Þórsmörk á sumrin en í þeirra huga er
Þórsmörk heilagasti staður jarðar. Pabbi bar mig á öxlum sér um
Þórsmörkina þvera og endilanga
en fyrir þeim var það að fara í
Þórsmörk eins og að fara í messu.
Þórsmörkin var þó ekki eini staðurinn sem þau fóru með mig á því
við vorum þvers og kruss um allt
land á sumrin þegar ég var ekki í
sveitinni á Skýbakka. Núna á fjölMorgunblaðið/Ómar skyldan bústað við Seljalandsfoss
undir Eyjafjöllum og þangað fer
ég enn reglulega en pabbi er fæddur og uppalinn á þessu svæði.“
Fær leiðsögn í skipulagningu frá mömmu og pabba
Spurður hvort hann sé með ferðaplön fyrir sumarið segir
Jónas svo sannarlega vera.
„Stóra planið er að fara inn í Þórsmörk og ganga líka Fimmvörðuhálsinn. Ég fæ góða leiðsögn frá mömmu og pabba, sem eru
nú bæði komin á hjúkrunarheimili. Það gleður þau bæði að hjálpa
okkur konunni minni að skipuleggja ferðina enda fara þau létt
með það. Pabbi var smali í Þórsmörk sem krakki, svo hann þekkir svæðið eins og lófann á sér. Svo var þetta bara aðalstaðurinn
hjá ungu fólki í gamla daga. Það fór auðvitað enginn til útlanda
heldur var bara farið út í náttúruna með gítar, nesti og góða
skapið. Þessi gamla menning er svo heillandi og það er svo mikil
og falleg rómantík sem foreldrar mínir og fleiri af eldri kynslóðum tengja við þessi svæði. Nú er Þórsmerkursvæðið mikið
breytt, enda hefur uppbyggingin verið mikil. það eru komnir
margir skálar og aðstaða fyrir ferðamenn sem var ekki fyrir
hendi áður. Ferðin mín í sumar á því að verða eins konar rannsóknar- og skemmtiferð um Mörkina. Planið er að dvelja í bústaðnum, skoða kannski hálendið og taka svo Herjólf út í Eyjar
og bjóða konunni út að borða á Slippnum, sem er einn besti staður landsins og þótt víðar væri leitað,“ segir Jónas.
Að lokum segir Jónas að þótt hann hafi verið svo heppinn að fá
að sjá og skoða landið, bæði sem barn og fullorðinn, séu enn ótal
staðir sem hann eigi eftir að heimsækja.
„Þetta er einhvern veginn þannig að þó að ég hafi séð fimm
þúsund staði finnst mér ég eiga fleiri en fimm þúsund eftir. Því
meira sem maður sér af Íslandi því meira langar mann að sjá því
þetta er bara svo stórkostlegt land.“
„Það fór auðvitað enginn til útlanda heldur var bara farið út í
náttúruna með gítar, nesti og góða skapið.“
„Því meira sem maður sér af Íslandi því meira langar mann að
sjá því þetta er bara svo stórkostlegt land.“

+ Reykjavík

Nú er rétti tíminn til að njóta Íslands
og alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða.
Hvort sem þú vilt vera sóló, í hópi eða í rómans geturðu
fundið þína flugleið til Reykjavíkur þar sem verslunin
BioEffect, veitingastaðurinn Le Bistro og fleiri eðal
viðkomustaðir taka þér og þínum fagnandi.
Flug og bíll eða flug og gisting eru á sérkjörum í allt
sumar þannig að núna er rétti tíminn til að kynnast
Reykjavík 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

+ Arnór Bohic
Framkvæmdasjóri
Le Bistro.

