FERÐALÖG
SUÐUR

„Foreldrar mínir
áttu húsið sem hýsir
Eldheimasafnið“
Ragnheiður Guðﬁnna Guðnadóttir segir best að byrja í safninu
til að skilja Eyjamenn betur

„Bústaðurinn
er eins og falinn
fjársjóður“
Birna Ósk Sigurbjartsdóttir á fallegan
bústað í Grímsnesinu

„ÞÓRSMÖRK ER
ALGJÖR DRAUMUR“
Kolbrún Ýr veit fátt skemmtilegra en að ferðast um Ísland
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Fjölskylduvænar hugmyndir á Suðurlandi
Fjölskyldur sem heimsækja Suðurland í sumar hafa úr nægri dægradvöl að velja. Hér eru nokkrar fjölskylduvænar hugmyndir en listinn
er þó engan veginn tæmandi.

Adrenalíngarðurinn
á Nesjavöllum er
fyrir þá hugrökku.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Sjóminjasafnið á Eyrarbakka
Í safninu eru munir frá Eyrarbakka með
áherslu á sjósókn, iðnað og félags- og menningarsögu síðustu 100 ára. Stærsti og merkasti
safngripurinn er áraskipið Farsæll, sem
Steinn Guðmundsson skipasmiður á Eyrarbakka smíðaði fyrir Pál Grímsson, útvegsbónda í Nesi í Selvogi.
Sjóminjasafnið á Eyrarbakka er rekið af
Byggðasafni Árnesinga og er forstöðumaður
Lýður Pálsson. Eigandi safnsins er Sveitarfélagið Árborg.
Fjaran á milli Stokkseyrar og Eyrarbakka
Fjaran á Eyrum neðst í Flóa á milli
Ölfusár og Loftsstaða er stærsta
hraunfjara landsins. Endi hins
mikla Þjórsárshrauns, sem rann
fyrir 8.000 árum og er mesta
hraun sem runnið hefur á jörðinni eftir ísöld. Þar er fjölbreytt fuglalíf og margt að sjá.
Gamla laugin
Elsta sundlaug Íslands opnaði árið 2014 eftir 67 ára lokun.
Þessi undurfagra náttúrulaug var
byggð árið 1891 í Hverahólmanum,
jarðhitasvæði nálægt Flúðum. Vatnið í lauginni er í sífelldu flæði og tekur
hana 24 tíma að endurnýja sig. Það er hollt
og gott að fara í gömlu laugina allan ársins
hring. Margir fallegir hverir eru við laugina,
meðal annars lítill goshver, litli Geysir sem gýs
á nokkurra mínútna fresti.

Eldfjallaferð með
Volcano ATV tekur
eina klukkustund.

Gamla laugin (e. Secret Lagoon) er á
Hvammsvegi á Flúðum.

Ferðalangar fá sér
tómatsúpu á Friðheimum til að fá orku
í útivistina.

Dýragarðurinn Slakki
Börn og foreldrar elska að heimsækja dýragarðinn Slakka í Laugarási í Biskupstungum.
Þar má finna fallega fugla, kanínur, svín, kisur
og hunda svo eitthvað sé nefnt. Þar er minigólf
og alls konar skemmtilegt að gera fyrir fólk á
öllum aldri.
Friðheimar
Garðyrkjubýlið Friðheimar er einstakur
staður að koma á. Þar er fræðsla um jarðhita,
garðyrkju og veitingar í gróðurhúsinu. Hægt
er að panta hestasýningu fyrir hópa og flestir
tala um að tómatsúpan á svæðinu og heimabakaða brauðið gefi orku í útivistina á svæðinu.
Eins er hægt að kaupa sælkeravörur á staðnum. Tómata, grænan tómatdrykk, alls konar
krydd og græna tómatsultu með límónu og
kanil svo eitthvað sé nefnt.
Adrenalíngarðurinn Nesjavöllum
Þeir sem vilja upplifa skemmtilega útivist í
fallegu umhverfi geta farið í Adrenalíngarðinn
á Nesjavöllum. Hægt er að fara í Þrautabraut
og Risarólu og á Staurinn fyrir þá allra hugrökkustu. Adrenalíngarðurinn er stærsti og
eini þrautagarður sinnar tegundar á Íslandi. Í
garðinum er að finna fjöldann allan af mismunandi þrautum sem reyna á ólíka þætti svo sem
jafnvægi, styrk, einbeitingu, útsjónarsemi og
samvinnu.
Volcano ATV
Eldfjallaferð sem varir í eina klukkustund
þar sem farið er á fjórhjólum um eldfjallasvæði
Vestmannaeyja.
Í ferðinni verður m.a. farið á strandstað

Allir elska dýragarðinn
Slakka, Vesturbyggð
10a á Selfossi.

Fjaran á Eyrum neðst í
Flóa á milli Ölfusár og
Loftsstaða er stærsta
hraunfjara landsins.

Pelagus-slyssins og farið á staðinn á nýjahrauni þar sem Guðlaugur Friðþórsson náði
landi eftir 5-6 km sund í svartamyrkri og köldum sjó eftir að Hellisey VE 503 fórst. Einnig
verður farið um nýja hraunið og inn í miðjan
gíg Eldfells og meðfram ströndinni þar sem útsýnið er vægast sagt ótrúlegt. Ferðin er farin
undir stjórn leiðsögumanns þar sem þátttakendum stendur til boða að fá vatnsheldan
jakka og buxur.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is Margrét Hugrún margret.hugrun@gmail.com Auglýsingar Katrín Theódórsdóttirkata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók Kolbrún Ýr
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Vegabréf
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Lay’s
snakkpoki
Sour Cream & Onion
eða Salted 27,5 g

Nóa Krisp
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Rjómasúkkulaði
með krispkúlum
25 g
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Coca Cola
án sykurs
0,5 lítra
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Sumar Kristall
330 ml dós

Bubs
hlauppoki
20 g

21
f
é
r
b
a
g
e
v
#

6

Extra Sweet Mint
tyggjópakki

Taktu fjörið alla leið!
Ferðalagið verður leikandi létt með N1 í sumar. Safnaðu stimplum
í Vegabréfið þitt á N1 stöðvum vítt og breitt um landið. Skemmtilegur
glaðningur fylgir hverjum stimpli. Í ferðalok skilar þú Vegabréfinu
fullstimpluðu inn á næstu N1 stöð og getur unnið glæsilega vinninga.
Komdu með okkur alla leið og fylltu sumarið af fjöri!

ALLA LEIÐ
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Að morgni dags með
íslenska hestinum.

Ljósmyndir/Kolbrún Ýr

„Þórsmörk er algjör draumur“
Kolbrún Ýr veit fátt skemmtilegra en að ferðast um Ísland og
taka myndir. Hún á erfitt með að
keyra fram hjá Friðheimum án
þess að stoppa og fá sér súpu.

Kolbrún Ýr og fjölskylda á Glass Lodge
Iceland á Hellu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

K

olbrún Ýr Sturludóttir er sjálflærð í ljósmyndun. Síðustu ár hefur verið nóg að gera hjá henni að
vinna fyrir fyrirtæki og einstaklinga á Íslandi og um allan

heim.
„Ég hef mest unnið í ferðaljósmyndun eða
markaðsetningu og fengið tækifæri til að sjá
og upplifa margt sem Ísland hefur upp á
bjóða. Áhugi minn og hvað ég er að vinna
við hefur alltaf verið að breytast, en ljósmyndun og ferðalögin hafa alltaf haldist í
gegnum árin. Síðan ég var ung hef ég alltaf
ferðast í kringum Ísland og líður best þegar
ég er í tengingu við náttúruna eða á einhverju ferðalagi.“
Hvað ertu að fást við þessa dagana?
„Mér finnst alltaf gaman að fara út fyrir
þægindarammann og prufa eitthvað alveg
nýtt. Þess vegna sótti ég um nám í ljósmyndun í London þar sem allt er gjörólíkt
því sem ég er vön hér á Íslandi. Ég hef búið
í London á liðnu ári og var að klára mitt
fyrsta ár í ljósmyndun í UAL [e. University
of the Arts London]. Sem ljósmyndari er
það allt annar heimur að mynda á Íslandi og
í London og því hef hefur þekking mín orðið
mun meiri með því að flytja utan.
Þetta er búið að vera mjög lærdómsfullt
ár. Ekki einvörðungu í námi heldur einnig í
almenna lífinu. Að koma sér fyrir á stað sem
maður þekkir ekki vel og að vera í aðstæðunum sem hafa verið að undanförnu um allan heim tekur á en ég hef alltaf haft gaman
af smá áskorunum.“
Alltaf gaman að sjá nýja staði

Hvenær heimsóttir þú Suðurlandið síðast?
„Ég hef ekki ferðast almennilega um Ísland síðan í fyrrasumar. Ég er núna mætt
til Íslands og verð í allt sumar hér. Ég get
ekki beðið eftir að byrja að ferðast með
5 SJÁ SÍÐU 6

Náttúran á Suðurlandi
er líkt og málverk.

Á Snæfellsjökli í
dýrðarinnar veðri.

ALLT FYRIR ÚTILEGUNA!
COLEMAN SPRUCE
FALLS 4 PLUS
79.995.

COLEMAN KOBUK
VALLEY 2
22.995.

EUROM
RAFMAGNSHITARI
9.995.

CAMPINGAZ
ÁL POTTASET T
11.995.

CO L E M A N D E C K
S TÓ L L
16.995.

CA M P I N G AZ XT RA
S I N G L E LO F T DÝ N A
6.995.

B A R DA N I G O B L I N
M ATA R S T E L L
8.995.

COLEMAN SILVERTON
250 SVEFNPOKI
14.995.

CAMPINGAZ
KÆLIBOX 28L
26.995.

B A R DA N I M O N K E Y
B A R N A S TÓ L L
4.995.

BARD
DA N I M U S I CA
G RA N D E B O R Ð
22.995.

P R I M U S LO K E
T J A L D H I TA R I
15.995.

CA M P I N G AZ H E L LA
400 S G
27.995.

Fiskislóð 1, Reykjavík / Hvannavellir 14, Akureyri / Síðan 1916 / 580-8500 / www.ellingsen.is
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Hreindýr á hraðri ferð
um Suðurland.

Ljósmyndir/Kolbrún Ýr

vinum og fjölskyldu og fara aftur á mína
uppáhaldsstaði. Í næstu viku er ég að fara
hringinn í kringum landið og er mjög
spennt fyrir því. Svo verð ég nú að sjá
þetta umtalaða eldgos!“
Hvað finnst þér skemmtilegast að gera á
ferðalögum?
„Mér finnst alltaf gaman að sjá nýja
staði, sem ég hef aldrei séð áður. Enn þá
betra ef ég finn þá alveg óvart á leiðinni á
annan stað.
En á mínum ferðalögum í gegnum árin
hefur það alltaf verið fólkið sem ég ferðast
með sem gerir bestu minningarnar. Það er
líka ótrúlega gaman að ferðast með fólki
sem er að koma til Íslands í fyrsta skipti
og sjá viðbrögðin þess þegar maður fer á
ferðalag um landið. Það lætur mann hugsa
hvað maður er heppinn að hafa átt heima á
Íslandi öll þessi ár með alla þessa náttúru í
kringum sig.“

Eyjafjallajökull
er engu líkur.

Jökulsárlón í miklu uppáhaldi
Hvaða þrír staðir eru í uppáhaldi hjá þér
á Suðurlandinu?
„Þórsmörk er algjör draumur að sjá og
gista í, með fallegum gönguleiðum allt í
kring.
Jökulsárlón hefur alltaf verið í miklu
uppáhaldi síðan ég var yngri. Í fyrra var ég
svo heppin að sjá hreindýr á öllu bílastæðinu við lónið þar sem það voru engir ferðamenn á landinu vegna kórónuveirunnar og
var það alveg ný upplifun út af fyrir sig. Ég
myndi svo segja að Háifoss væri þriðji uppáhaldsstaðurinn á listanum.“
Hvað gerir þú aldrei á ferðalögum?
„Áður fyrr var ég oft í keppni við tímann
að sjá sem mest á sem stystum tíma. Sérstaklega ef ég var í verkefni. Í dag er ég
ekki mikið fyrir stress og kýs ég því frekar
að fara á færri staði og njóta en á marga
staði í flýti. Ég vil heldur ekki plana of mikið þegar ég er að ferðast því ég vil ekki
festa mig við eitthvert plan ef ég rekst á
stað eða fólk sem tekur mig eitthvað allt
annað.“
Áttu þér uppáhaldsveitingastað á Suðurlandinu?
„Ef ég keyri fram hjá Friðheimum, þá
verð ég að fara inn í súpu þótt ég sé ekkert
svöng.“

Stuðlaberg er vinsælt í tískuljósmyndun í dag.

Kolbrún Ýr veit fátt betra en að
slaka á og njóta í íslenskri náttúru.

Lopapeysan í uppáhaldi
Hvar gistir þú vanalega þegar þú ert að
ferðast?
„Það fer allt eftir hverjum ég er að
ferðast með og hvar ég er á landinu. Ég hef
oft ætlað að tjalda þegar ég er að ferðast en
veðrið hefur verið svo hrikalegt að við höfum þurft að bóka gistingu. Þetta hefur einnig oft verið öfugt, þá hef ég verið með bókaða gistingu en veðrið verið svo gott og við
fundið æðislegan stað og þá verið svo heppin
að vera með tjald með í bílnum.“
Hvernig eru uppáhaldsferðafötin?
„Lopapeysa er alltaf í uppáhaldi hjá mér.
Það skiptir mig engu máli hvaða skóm eða
buxum ég er í. Það verður bara alltaf að
vera lopapeysa. Svo er alltaf gott að hafa föt
með til skiptanna ef maður rekst á heitar
laugar á leiðinni eða kaldar gjár að hoppa í.“

Ljósmyndir úr íslenskri náttúru segja meira en mörg orð.

„Ég kem með
bátnum“

Komdu með í ferðalag!
Á ferdalag.is getur þú fundið allt það helsta
um ævintýrin sem Ísland hefur upp á að bjóða.
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Bústaðurinn er eins og falinn fjársjóður
Birna Ósk Sigurbjartsdóttir og fjölskylda eiga fallegan bústað í Grímsnesinu. Hún segir bústaðinn líkt og
falinn fjársjóð og mælir með ferðalögum um Suðurlandið í sumar.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

B

irna Ósk Sigurbjartsdóttir, þjónustufulltrúi hjá S4S, býr í
Mosfellsbænum með eiginmanni
sínum Daða Jóhannssyni, þremur
börnum þeirra og hundinum

Í Friðheimum að gæða sér á gómsætri tómatsúpu.

Jökli.
Fjölskyldan á fallegan bústað í Grímsnesi
sem þau nota mikið.
„Við kunnum vel við okkur í Grímsnesinu
og höfum verið dugleg að heimsækja staðina
í kringum bústaðinn okkar.
Við erum mikið fyrir að stoppa í fjörum og
öðrum opnum svæðum til að skoða okkur um
og leyfa hundinum okkar að hreyfa sig,“ segir hún.
Fjölskyldan keyrði í Þórsmörk nýverið.

Leika sér án tækninnar í sveitinni
Fjölskyldan vildi geta ferðast meira um
landið en hún gerir, en Daði vinnur sem flugmaður hjá Cargoloux og er því mikið erlendis
um þessar mundir.
„Við reynum þó að gefa okkur tíma í að
gera eitthvað saman á sumrin sem fjölskylda.
Að komast út úr hversdagsleikanum í annað umhverfi er gott fyrir alla.
Það er margt gott við að vera í sveitinni.
Við erum ekki með net í bústaðnum okkar
fyrir utan 4G í símanum svo það er ekki
hægt að hanga í símum, tölvu eða horfa á
sjónvarpið.
Það sem við gerum í staðinn er að við spilum saman og búum til skemmtilegar minningar án þess að tæknin trufli okkur.“

„Það er kannski ekki falinn fjársjóður en
við stoppuðum á Laugarvatni um daginn og
fórum á leikvöll þar sem er eins og þrautabraut. Krökkunum fannst það rosalega gaman og tala mikið um að fara aftur. Annars
held ég að bústaðurinn okkar sé okkar faldi
fjársjóður,“ segir Birna Ósk.
Með fatnað sem hentar öllu veðri

Fjölskyldan er með annan
fótinn í sumarbústaðnum í
Grímsnesi.

Dýragarðurinn Slakki í uppáhaldi
Hverjir eru uppáhaldsstaðir barnanna í
kringum bústaðinn ykkar?
„Þeim finnst mikið sport að heimsækja
dýragarðinn Slakka. Við erum nýlega búin að
komast að því að það má vera með hund hjá
þeim í bandi svo hundurinn okkar fær að
njóta heimsóknarinnar líka.“
Hvert er uppáhaldsveitingahúsið ykkar á
Suðurlandi?
„Okkur finnst Kaffi Krús á Selfossi alltaf
standa fyrir sínu. Maður verður aldrei fyrir
vonbrigðum með matinn þar.“
Hefurðu fundið faldar náttúruperlur eða
staði sem komu á óvart á Suðurlandi?

Börnin eru ánægð úti og hundurinn brosir á ferðalögunum.

Það er einstök
upplifun að fá að
borða nestið úti.

Það getur verið nauðsynlegt
að hvíla sig í löngum göngum.

Þegar kemur að því að pakka niður fatnaði
fyrir bústaðinn er fjölskyldan með þá reglu
að hafa með föt fyrir alls konar veðráttu.
„Því maður veit aldrei hvaða veðri maður á
von á.“
Ertu með nesti í bílnum eða stoppið þið á
förnum vegi?
„Við erum oftar en ekki með nesti því það
er miklu skemmtilegra að stoppa einhvers
staðar og fá sér nesti úti í náttúrunni.“
Fjölskyldan fór nýverið á flakk um Suðurlandið þar sem hún heimsótti Seljalandsfoss
og fór þaðan yfir í Þórsmörk.
„Krökkunum fannst svo gaman að keyra
yfir árnar og var mikið sport fyrir alla að
vera á vel útbúnum bílnum í þeirri ferð. Svo
fannst okkur foreldrunum einstakt hvað þau
voru dugleg að ganga með okkur og getum
við mælt með því fyrir alla sem hafa útbúnað
á bílnum að fara þessa leið með fjölskylduna.
Náttúran var æðisleg á þessum árstíma og
áhugavert að sjá hundinn njóta sín í botn
líka,“ segir Birna Ósk.

Börnin elska að vera
vel klædd og geta leikið sér við ströndina.
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Lundapysjunum
er sleppt út í sjó
næsta dag.

Ragnheiður mælir
með lundapysjuleit
með börnunum.

Best að byrja í
Eldheimasafninu
til að skilja Eyjamenn betur

Gos hafa öðruvísi merkingu fyrir þá sem ættaðir
eru frá Vestmannaeyjum.

Eyjamærin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir segir sprang mjög
skemmtilegt en fólk þurfi að passa sig að slasa sig ekki. Fólk á það nefnilega til að ofmeta alveg getu sína í sprangi. Maðurinn hennar náði til
dæmis að skalla sig nokkrum sinnum þegar hann prófaði sprangið fyrst.
Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com

oreldrar mínir áttu húsið sem hýsir
núna Eldheimasafnið. Við mamma
fórum þangað saman fyrir nokkrum
árum, áður en safnið var sett á laggirnar og það var upplifun sem ég
gleymi aldrei. Þótt húsið hafi farið undir hraun
þá vissi mamma upp á hár hvar hlutirnir hennar höfðu verið í húsinu. Hún fann meira að
segja úrið sitt og einhverja skartgripi. Úrið var
auðvitað ónýtt en hún vissi nákvæmlega hvar
þessir munir voru geymdir,“ segir Ragnheiður
Guðfinna Guðnadóttir sálfræðingur sem er
fædd og uppalin í Eyjum.
„Til að fólk geti betur skilið Vestmannaeyinga, og þetta áfall sem fylgdi eldgosinu og
mótaði þau til frambúðar, er mjög mikilvægt að
skoða þetta safn og ég mæli með að fólk byrji á
því þegar komið er til Eyja,“ segir hún og bætir
við að pabbi hennar hafi verið sá síðasti til að
loka dyrunum að húsinu. „Hann ætlaði bara að
skjótast eitthvað út og koma svo aftur til að
tengja rafmagnstöfluna af því rafmagninu sló
út en það varð auðvitað ekkert úr því þar sem
húsið fór undir hraunið,“ segir Ragnheiður sem
fæddist sjö árum síðar og bjó því aldrei í húsinu.

F

Pikkar upp nokkrar lundapysjur
Ragnheiður byrjaði fyrirsætuferil aðeins
fjórtán ára og upphófst þá flakk um heiminn.
Þegar hún var nítján ára lést faðir hennar og þá
hætti hún ferðalögunum og staldraði lengur við
í Eyjum en upp úr tvítugu flutti hún á meginlandið. Ragnheiður heimsækir Vest-

mannaeyjar um það bil tvisvar á ári en segist alveg geta hugsað sér að fara oftar. Hún mætir
yfirleitt alltaf á þjóðhátíð nema hvað að hún
segist sjaldnar nenna því þegar hún er ólétt en
Ragnheiður á þrjá stráka.
„Ég fer að sjálfssögðu í ár. Mæti með allt
gengið og húsbílinn á þriðjudegi og byrja svo að
smyrja samlokurnar á miðvikudegi. Mamma á
reyndar enn íbúð sem ég gisti stundum í og ef
hún er ekki laus þá er ég hjá ömmu Steinu,“
segir Ragnheiður og bætir við að lundapysjuleitin sé líka mjög skemmtileg upplifun fyrir
krakka. „Þá mætir maður um miðjan ágúst og
keyrir um með krakkana á kvöldin. Pikkar upp
nokkrar lundapysjur og sleppir þeim svo út í
sjó næsta dag,“ segir hún og skellir upp úr enda
er þessi siður Eyjamanna kannski pínulítið
spaugilegur og framandi fyrir utanaðkomandi.
Mikilvægt að ofmeta ekki eigin getu í sprangi
Spurð út í sprangið sem er eins konar þjóðarsport eyjarskeggja segir Ragnheiður að fólk
verði að gera það á eigin ábyrgð. „Sprang er
mjög skemmtilegt en fólk þarf að passa sig að
slasa sig ekki. Fólk á það nefnilega til að ofmeta
alveg getu sína í sprangi. Maðurinn minn, sem
þó er gríðarlega mikill hæfileikamaður á flestum sviðum, náði til dæmis að skalla sig nokkrum sinnum þegar hann prófaði sprangið fyrst.
En það þurfti kannski ekki að koma á óvart
enda er hann jú uppalinn á Blönduósi,“ segir
hún og hlær dátt.
Ragnheiður mælir líka með að göngugarpar
skelli sér upp Heimaklett en það sé engan veg-

inn fyrir lofthrædda því leiðin er brött og tindurinn hár. Þá leggur hún einnig til siglingu um
eyjarnar og mælir þá með Rib Safari fyrir þá
sem vilja smá stuð og spennu en rólegri siglingu með saca.is fyrir þá sem vilja virða fyrir
sér fuglalífið, bergið og stórbrotna náttúruna
sem er jú alveg einstök í Eyjum og það gildir jú
alveg um nokkra eyjarskeggja líka. „Viðar
Togga er náungi sem flestir mættu heimsækja
því hann er einfaldlega einn besti sögumaður
landsins. Alveg ótrúlega skemmtilegur. Svo er
Árni Johnsen líka mjög góður karl sem hefur
látið gott af sér leiða á staðnum og það er gaman að sjá það sem hann hefur gert í kringum
húsið sitt enda skapandi maður.“
Metnaðarfyllsta þrettándahátíð landsins
Hvað matinn varðar eru ýmsir góðir valkostir í Eyjum og nefnir hún þá fyrst hinn

margrómaða veitingastað Slippinn og Gott sem
rekinn er af þeim hjónum Sigurði Gíslasyni og
Berglindi Sigmarsdóttur. „Svo er algjört möst
að fara á Klett og skella sér á hina goðsagnakenndu langloku á Klettinum eða fá sér pylsu.
Ég borða reyndar ekki pylsur sjálf en hjá
strákunum mínum er þetta algerlega fastur liður,“ segir hún og nefnir svo að lokum þrettándagleðina í Eyjum sem hún segir engu líka.
„Þetta er án efa metnaðarfyllsta þrettándahátíð sem haldin er á landinu. Þar birtast
alls konar tröll, álfar og forynjur úr þjóðsögunum og það er svakalega mikið lagt upp úr
búningum og öllu í kringum þetta en hátíðin er
alveg borin uppi af sjálfboðaliðum. Svo er
hreint mögnuð og mjög metnaðarfull flugeldasýning að hætti eyjamanna í lok gleðinnar,“
segir Eyjamærin Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir að lokum.

NÁTTÚRULEGA GOTT GRILLSUMAR
MEÐ ÍSLENSKU LAMBAKJÖTI
Langþráð sumar með samveru, gleði og góðum mat. Njótum daganna með
því besta sem við eigum og grillum lambakjöt – náttúrulega.
Skoðaðu uppskriftirnar á íslensktlambakjöt.is
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Þau skreyttu bátinn fallega og voru með sína
eigin tónlist. Sýslumaðurinn gaf þau saman.

Giftu sig úti
á sjó við
Klettshelli
Klaudia Beata Wanecka og Marcin Wanecki búa í Vestmannaeyjum. Þau eru íslenskir ríkisborgarar en eru fædd og
uppalin í Póllandi. Þau eiga hús í Vestmannaeyjum og eiga
góð ráð þegar kemur að ferðalögum í eyjuna fallegu.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

laudia Beata Wanecka fjölmenningarfulltrúi hjá Vestmannaeyjabæ og
Marcin Wanecki meiraprófsbílstjóri
hjá Samskipum í eyjum vildu gifta
sig á aðeins annan hátt en venjulega.
„Brúðkaupið okkar var þann 13. apríl. Við
erum ekki trúuð og vorum að leita að
einhverju sem við gætum gert svo athöfnin
yrði falleg. Við höfum verið að velta fyrir okkur alls konar stöðum hér í eyjum en svo datt
mér í hug að það hafa áður fyrr verið brúðkaup á bátum hjá Ribsafari og Boat Tours og
ég sagði Marcin frá þeirri hugmynd að gera
þetta í Klettshelli hér í eyjum á báti.“
Eftir að þau höfðu hugleitt þetta ræddu þau
við vinkonu sína hjá Ribsafari.
„Yndislega Helga var meira en lítið til í þetta.
Við skreyttum bátinn og vorum með okkar eigin
tónlist. Sýslumaðurinn gaf okkur saman í klettshelli með okkar nánustu. Vegna kórónuveirunnar voru einungis okkar nánustu fjölskyldumeðlimir með.
Við vorum 15 um borð. Það komu nokkrir
vinir heim um kvöldið þar sem við vorum með
mat og drykki og þjóðhátíðartjald í garðinum.“

K

því árið 2008 en Klaudia flutti þangað árið
2013.
„Við elskum að búa í eyjum þrátt fyrir samgönguerfiðleika á veturna. Það er svo fallegt hér
og yndislegt. Þetta er náið samfélag og stutt í
allt.“
Hvernig er að starfa sem leiðsögumaður á
þessu svæði?
„Það er mjög gaman. Maður fær alls konar
fólk í ferðirnar og hver og ein ferð er öðruvísi.
Fólkið er með mismunandi væntingar en þetta
er svo mikil upplifun að fara í svona ferðir og
skoða eyjur, hella og náttúruna og hlusta á
skemmtilega tónlist að fólkið kemur alltaf
ánægt úr þeim.“
Hvað mælirðu með að fólk geri þegar það
heimsækir Vestmannaeyjar?
„Kíkja í Ribsafari er nauðsynlegt! Fara upp á
Heimaklett, Eldfell og Dalfjall fyrir þá sem eru
ekki lofthræddir. Kíkja í Eldheima, Sagnheima
og Sea Life. Kajakferðir eru rosalega vinælar
og fjórhjólaferðir á nýjahrauninu er eitthvað
sem má ekki missa af. Allir geta fundið eitthvað
fyrir sig hér.“
Sturlað gaman að fara í Ribsafari

Samfélagið náið og stutt í allt
Marcin hefur búið í Vestmannaeyjum frá

Hvar er best að borða úti?
„Við erum með svo marga flotta veitingastaði

Þau eru bæði íslenskir
ríkisborgarar en fædd
og uppalin í Póllandi.
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Klaudia Beata Wanecka og Marcin
Wanecki innsigla ástina með kossi.

Fögur stund
þann 13. apríl
á þessu ári.

hér í Eyjum að erfitt er að velja en fyrir okkar
smekk klikkar Einsi kaldi aldrei, Gott og Pítsugerðin eru líka í uppáhaldi hjá okkur, og salatbarinn og kjúklingasalatið í hádeginu á Tanganum er eitthvað sem hægt er að mæla með.
Hvernig er upplifunin að fara í Ribsafari?
„Þetta er sturlað gaman! Það er tónlist, náttúran og adrenalínið. Maður er í svo miklu samneyti við náttúruna að vera á sjó og skoða alla
eyjuna og eyjarnar í kring frá allt öðru sjónarhorni. Svo eru fuglar og ungarnir í hellunum
og í fjallshlíðum sem maður getur fylgst með.
Svo færðu skemmtilega leiðsögn frá starfsmönnum Ribsafari, og þótt ég segi sjálf frá þá
erum við öll rosalega skemmtileg og mjög gott
teymi.“
Eruð þið ánægð að búa á Íslandi?
„Já Ísland er okkar heimaland. Við erum
bæði með íslenskan ríkisborgararétt og
höfum búið hér meiri hluta ævi okkar. Við
eigum hús hér og þekkjum svo lítið til í
Póllandi þar sem við vorum bæði um 11 ára
gömul þegar við fluttum. En okkur finnst gott
að búa á Íslandi og viljum ekki fara héðan.“

FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ SÁÁ 2021
FJÖLSKYLDUHÁTÍÐ SÁÁ 2021
AÐ SKÓGUM UM
VERSLUNARMANNAHELGINA
30. JÚLÍ - 2. ÁGÚST
BARNADAGSKRÁ - TÓNLEIKAR - HÆFILEIKAKEPPNI - SAMEIGINLEGT GRILL
DANSLEIKUR - 12 SPORA FUNDIR - GÖNGUFERÐIR
VEITINGAR SELDAR GEGN VÆGU GJALDI - O.FL. *
HÓTEL KVERNA MUN BJÓÐA UPP Á
GISTINGU ÁSAMT MORGUNVERÐI
Á SÉRSTÖKU TILBOÐI
NÆG TJALDSTÆÐI
WWW.SAA.IS
WWW.HOTELKVERNA.IS
UPPLÝSINGAR UM DAGSKRÁ Í SÍMA 824 7646
UPPLÝSINGAR UM GISTINGU Í SÍMA 896 9374
*ÖLL DAGSSKRÁ ER BIRT MEÐ FYRIRVARA UM BREYTINGAR
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Reykjadalur við Hveragerði
er einstaklega fallegur
staður að heimsækja.

Ljósmynd/Instagram

Hrunalaug er lítil og smart laug staðsett nálægt Flúðum.

Morgunblaðið/Eggert

Náttúrulaugar á Suðurlandi
Náttúrulaugar hafa verið vinsælar á meðal Íslendinga lengi.
Talið er að þær búi yfir yfirnáttúrulegum lækningamætti.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Vígðalaug Vígðalaug við Laugarvatn er talin búa yfir yfirnáttúrulegum lækningamætti, sér í lagi við augnverk. Til
forna voru líka margir skírðir í Vígðulaug. Laugin er hringlaga, hlaðin úr grjóti og í gegnum hana rennur volgur lækur.
Laugin er um 160 cm í þvermál og 30 cm djúp. Þrátt fyrir
grunnt vatn er þó kannski vel þess virði að tylla sér ofan í og
reyna á eigin skinni þann yfirnáttúrulega mátt sem laugin er
sögð hafa að geyma. Sér í lagi ef fólk er þreytt í augunum
eftir langan akstur.

Ljósmynd/Instagram

Vatnið í Vígðulaug þykir einstaklega gott fyrir augun.

Hrunalaug Nokkrum kílómetrum utan við Flúðir er Hrunalaug, sem er blanda af fagurri náttúruperlu og fornu mannvirki. Laugin er staðsett í fallegu gili og er umhverfið grasi

FJÖLBREYTTAR
GÖNGULEIÐIR

gróið. Laugarnar eru í raun tvær. Önnur er grjóthlaðin og
stendur við gamalt lítið steinsteypt hús sem nú er nýtt sem
búningsklefi af flestum sem heimsækja laugina. Húsið er með
steyptum veggjum og gólfi og bárujárnsþaki með torfi. Inni í
húsinu er að finna bekk, þar sem hægt er að leggja frá sér
fötin. Baðaðstæður eru því afar skemmtilegar, þó svo þær
séu nokkuð frumstæðar.
Reykjadalur Eitt af vinsælustu svæðunum til að heimsækja í
grennd við Hveragerði hlýtur að vera Reykjadalur, sem er
háhitasvæði rétt norður af Hveragerði. Vinsælt er að ganga
upp að svæðinu, sem er ekki svo löng vegalengd, um 3 kílómetrar, og verðlauna sig svo með baði í heitri ánni.

Þú hugar að umhverfinu með
„Earth Collection“
Þeir sem eru hrifnir af fallegri hönnun og vilja vera umhverfisvænir ættu að skoða Earth Collection-ferðamálin frá Thermos.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
he Earth Collection Push
button-ferðamálin frá Thermos
eru einstaklega stílhrein og fallega
hönnuð.
Auðvelt er að
drekka úr ferðamálinu en þú einfaldlega ýtir á toppinn til að opna það
og loka. Ferðamálin
The Earth Collection Push button
fást í þremur náttferðamálin eru stílhrein og falleg.
úrulegum litum og eru góð leið fyrir
fólk til að hætta að nota einnota plastmál eða að stoppa á mörgum stöðum á ferðalaginu að drekka kaffi.
Bollarnir þykja einnig hentugir fyrir foreldra í fæðingarorlofi sem vilja fallegan bolla á heimilið. Bæði helst kaffið heitt á milli verka og barnið er öruggara á meðan heitt kaffið er drukkið.
Ferðamálin eru ný á markaði og fást í Hagkaup, Fjarðarkaupum og Sauðárkróksbakaríi.

T

Velkomin í eitt af 25
undrum veraldar
Sumarkort Bláa Lónsins veitir þér aðgang að endurnærandi jarðsjó Bláa
Lónsins, einu af 25 undrum veraldar, allt fram til 30. september nk. Skapaðu
augnablik sem ylja og njóttu alls þess sem Bláa Lónið hefur upp á að bjóða.

blaalonid.is

Okkar besta verð
á öllu ﬂugi innanlands

icelandair.is

Þú getur bókað á okkar bestu verðum
þegar þú bókar á netinu.
Það er auðvelt að finna fullkomið flug í innanlandsferðina þegar þú bókar á netinu.
Þú getur líka notað gjafabréf Icelandair, ferðainneign eða Vildarpunkta þegar þú
bókar innanlandsflugið.
Finndu þitt flug á icelandair.is

