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dagsbíltúrnum

10

Ferðast bara
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Hvað er
skemmtilegast
að gera á
Vestfjörðum?
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Engin skriðdrekaolía, bara
vatn og möndlur!

O

ft er talað um hvítasunnuhelgina sem fyrstu ferðahelgi ársins
hjá Íslendingum. Þar sem ég var á göngu upp Esjuna með
möndlur í poka og vatn rifjaðist það upp fyrir mér að þessi
fyrsta ferðahelgi ársins hafði oft verið töluvert hressari. Fyrir
um 20 árum var helsta sportið hjá vinahópnum mínum að
keyra á Búðir á Snæfellsnesi, tjalda og skemmta sér heila helgi í góðra vinahópi. Á þessum árum átti ég sérstakan bakpoka sem ég tók með í ferðalög
og kallaðist hann Lúbarinn! Í Lúbarnum var alltaf hægt að finna sér svalandi
drykki og var mikill metnaður lagður í hárrétta blöndu. Á þessum árum fengust ekki sætir svaladrykkir í vínbúðum landsins og þess vegna þurftu ungmenni landsins að nota hugvitið til að gera gott ferðalag ennþá betra.
Eitt árið keyrðum við vinkonurnar á bílnum mínum á Snæfellsnesið með
tvö speltbrauð og hummus í skottinu. Þessi tvenna var það ferskasta hjá
hippunum sem borðuðu á Grænum kosti en þeir drukku gulrótarsafa með
brauðinu, ekki skriðdrekaolíu eins og við.
Meðan brauðin og hummusinn hossuðust í skottinu dundaði vinkona mín
við að búa til skriðdrekaolíu sem samanstóð af vodka og piparbrjóstsykri. Það
tók um það bil þrjá klukkutíma að láta brjóstsykurinn leysast upp í áfenginu og
því var drykkurinn akkúrat tilbúinn þegar við renndum í hlað á bláa golfinum.
Seinna fóru menn að framleiða þetta undir nöfnum eins og Hot n’Sweet.
Það er nú farið að fenna yfir hvað gerðist nákvæmlega nema ég man að
einhver keyrði BMX-hjól fram af bryggjunni án þess að slasast og annar tók
Hasselhoff-hlaupið í sandinum. Svo var farið á trúnó á ströndinni og sá
Lúbarinn um að þjónusta þá sem deildu sínum hjartansmálum í íslenskri
sumarnótt.
Frá því skriðdrekaolía var hluti af staðalbúnaði okkar vinanna hefur margt
breyst, þá sérstaklega ferðalögin. Nú snúast ferðalög um gönguferðir, að
hafa nógu góðar bækur með sér svo fólk nái örugglega að núllstillast og
svo þarf gistingin að vera upp á tíu.
Á Vesturlandi er enginn skortur á frábærum hótelum og eru tvö þeirra í
sérstöku uppáhaldi. Það er hótelið á Djúpuvík sem er rekið í eldgömlu húsi.
Herbergin eru notaleg og frammi er allt fullt af bókum og tímaritum en ein
þekktasta fyrirsæta fyrri tíma, María Guðmundsdóttir, er alin þarna upp.
Þegar ég var þarna síðast las ég einmitt bókina um hana
sem lá þarna frammi og hafði gaman af. Hitt hótelið
heitir Heydalur og er magnaður staður. Í nálægð við
hótelið er heit náttúrulaug og skemmtilegar gönguleiðir. Á matseðlinum er til dæmis sérlega gómsætt
grænmetis-lasagna og góður fiskur sem kemur úr
nærumhverfinu.
Ef ég væri á ferð á þessum tveimur stöðum
myndi ég alltaf skilja Lúbarinn eftir heima en fylla
þess í stað bakpoka af möndlum, döðlum og
kókosflögum og hafa stóran vatnsbrúsa með. Ég
myndi líka hafa með eina bók ef þú skyldir finna
litla laut til að leggja þig í. Það er nefnilega ekkert
sem toppar íslenskt sumar úti í náttúrunni og það
er alger óþarfi að sturta í sig skriðdrekaolíu til að
hækka orkustigið og margfalda gleðina.
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

Á Lýsuhóli má fá bæði snotur herbergi fyrir tvo og stærri bústaði sem rúmað geta fjölmennar fjölskyldur.

Að skoða fegurð
landsins af hestbaki
Jóhanna Bára Gestsdóttir
og fjölskylda fara með
ferðalanga í ógleymanlega
reiðtúra eftir strandlengju
Snæfellsness.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Á

bænum Lýsuhóli á Snæfellsnesi er löng hefð fyrir
því að taka vel á móti gestum. „Þetta byrjaði hjá foreldrum mínum, sem áttu
bæinn og hugkvæmdist í kringum
1980 að innrétta þrjú herbergi uppi á
háalofti sem gistirými fyrir ferðalanga,“ segir Jóhanna Bára Ásgeirsdóttir sem í dag stýrir rekstrinum
með manni sínum Agnari Gestssyni.
„Við tókum við býlinu árið 1993 og
keyptum um leið jörðina sem áður
hafði verið leigujörð í eigu hins opinbera. Að eiga jörðina sjálf auðveldaði okkur að ráðast í frekari uppbyggingu og byrjuðum við á að bæta
við nokkrum litlum sumarhúsum. Í
dag eru á Lýsuhóli ellefu smáhýsi af
ýmsum stærðum og gerðum, þúsund
fermetra reiðhöll, hesthús og matsalur.“
Notalegt andrúmsloft einkennir
Lýsuhól og spanna sumarhúsin allt
frá því að vera nýtískuleg rými þar
sem slaka má á í heitum potti og njóta
útsýnisins, yfir í skemmtilega
lummulega bústaði af klassískustu
gerð með panelklædda veggi og tilheyrandi. Allir leggjast á eitt við að
hugsa vel um gestina og ræður Jóhanna m.a. ríkjum í eldhúsinu þar
sem hún útbýr bæði morgunverð og
kvöldverð. „Ég fer þá leið að hafa
heimilislegan mat og nóg af honum.
Hingað til höfum við haft þann háttinn á að bjóða upp á hlaðborð með
súpu, aðlarétti og eftirrétti en í sumar
þurfum við að breyta til enda ekki vel
séð að fólk deili áhöldum þegar það
skammtar sér á disk. Áherslurnar í
matseldinni verða samt áfram þær
sömu,“ útskýrir Jóhanna.
Í návígi við náttúruna
Hestarnir eru í aðalhlutverki á
Lýsuhóli og boðið upp á reiðtúra sem
spanna allt frá klukkustund upp í sjö
daga leiðangra. Í lengstu ferðunum
er riðið um allt Snæfellsnesið en
knaparnir sóttir í lok dags og ferjaðir
heim á Lýsuhól til að nærast, hvílast
og sofa í mjúkum rúmum. Það er
stutt að fara frá bænum niður að
ströndinni þar sem ríða má á sléttum
sandinum en þar eru kjöraðstæður til
að leyfa hestunum að spretta úr
spori. „Við reynum að hafa hópana
smærri frekar en stærri svo að þeir
sem eru óvanir geti farið sér hægar
og fengið gott ráðrúm til að venjast

Jóhanna og Agnar hafa byggt reksturinn upp af metnaði.

Spegilsléttur sandurinn í fjörunni er kjörinn fyrir góðan reiðtúr.

hestinum á meðan reyndari knapar
geta riðið á þeim hraða sem þeim líkar,“ útskýrir Jóhann og bætir við að
reynt sé að tímasetja brottför frá
Lýsuhóli í samræmi við flóð og fjöru.
Í venjulegu árferði eru það nær
eingöngu erlendir ferðamenn sem
koma í hestaferðir á Lýsuhóli en Jóhanna vonar að það breytist í sumar
og að innlendir gestir láti sjá sig. Hún
segir fjölda Íslendinga eiga eftir að
upplifa það að sjá landið af hestbaki
og upplagt að nota tækifærið á ferðalagi um Vesturland til að fara í reiðtúr. „Margir eiga þess ekki kost að
komast á hestbak nema mögulega í
gegnum vin eða ættingja sem er í
sportinu. En það er ekki endilega
skynsamlegt fyrir óreyndan knapa að
fara á bak á viljugum hesti sem er
kannski vanari því að hafa mjög færan knapa í söðli.“
Á Lýsuhóli má fá lánaðan hlífðarfatnað og skó ef þess þarf en flestum
nægir að vera í þægilegum fatnaði
sem hæfir veðri og hentar til útivistar. Spurð hversu langan reiðtúr óvanir ráða við segir Jóhanna að tveir til
þrír tímar séu hæfileg lengd. „Fyrsta
hálftímann er fólk að venjast hestinum og fer svo að ná betri tökum á
því að vera á baki og njóta upplifunar-

innar,“ útskýrir hún en bætir við að
byggja þurfi upp þol til að ráða við
lengri reiðtúra, ellegar sætta sig við
harðsperrurnar. „Eina leiðin til að
byggja upp þolið er að fara oftar á
bak, eða gera eins og ég geri og einfaldlega láta sig hafa það að hafa
harðsperrur í nokkra daga á eftir.“
Slakað á í ölkelduvatni
Ef kroppurinn er aumur eftir reiðtúrinn er upplagt að láta sig síga ofan
í heitan pott á Lýsuhóli eða skjótast í
Lýsuhólslaug, eða Lýsulaugar eins
og þær eru nú oftar kallaðar. Um er
að ræða heitar laugar steinsnar frá
býlinu þar sem búið er að byggja upp
útilaug, heita potta og búningsklefa.
„Laugarnar eru fylltar með heitu ölkelduvatni sem kemur þar upp úr
jörðu og veitir það sérstaka upplifun
þar sem vatnið er heitt og grænt
vegna grænþörunganna sem í því eru
og maður finnur hvað það er mjúkt.
Engu er blandað saman við vatnið
heldur er lauginni haldið hreinni með
sírennsli,“ segir Jóhanna. „Þá er stutt
í ágætan golfvöll, og úrval rómaðra
veitingastaða í næsta nágrenni ef
gestir myndu vilja prófa eitthvað
annað en plokkfiskinn og hakkabollurnar sem ég elda.“

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is, Margrét Hugrún Gústavsdóttir margret.hugrun@gmail.com Auglýsingar Berglind Guðrún Bergmann berglindb@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndin er
frá Unslash.

ERU LIÐVERKIR
AÐ HÆKKA
FORGJÖFINA?
GOLD

MEST SELDA LIÐBÆTIEFNI
Á ÍSLANDI
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Hæsti foss
Brynjudals er fallegur.

Það skiptir máli að
vera vel búin á
þessari göngu.

Fossaparadísin
Brynjudalur
Innst í Hvalfirði eru tveir dalir, Botnsdalur og Brynjudalur. Botnsdalur hefur
löngum laðað göngugarpa að til að skoða Glym og ganga Leggjabrjót. Við hlið
Botnsdals liggur Brynjudalur en hann er afar fáfarinn og góðar líkur eru á að
göngugarpar sem þangað leggja leið sína hafi dalinn út af fyrir sig.
Valgerður Húnbogadóttir | hunboga@gmail.com

Valgerður Húnbogadóttir er hér að hita upp
mat á göngu í Brynjudal.

E
Einnig er hægt að ganga upp
Brynjudalinn og yfir í Botnsdal frá sama upphafsstað. Sú
leið er ekki krefjandi og má
gera ráð fyrir að hún taki
um fjóra klukkutíma.

Íþróttamiðstöðin Árbær
Opið virka daga 07:00-22:00
Helgar 10:00-18:00
Sundlaug
Heitir pottar
Vaðlaug
Kaldur pottur
Vatnsrennibraut
Sauna
Íþróttasalur
Þreksalur
Nuddþjónusta
Barnagæsla
bolungarvik.is/sund

f keyrt er frá Reykjavík er beygt inn til
hægri við skilti merkt Brynjudalur, innst í
Hvalfirði. Þaðan liggur vegur inn dalinn,
framhjá nokkrum eyðibýlum og að skógræktinni, en þar eru góð bílastæði. Brynjudalurinn hefur upp á margt að bjóða fyrir alla aldurshópa. Hægt er að eyða deginum með börnunum í
skógræktinni, en við bílastæðið er að finna kort af
skóginum.
Skemmtilegast er án efa að ganga inn allan dalinn og
fylgja Brynjudalsánni inn í Þrengslin en þar er hæsti
foss Brynjudals og er ónefndur. Sú leið er ómerkt og
þarf í raun að ganga í áttina að innsta fossinum sem
sést greinilega við upphaf göngu. Í byrjun er hægt að
fylgja stíg neðan við skógræktina við enda bílastæðisins
en eftir það þarf að fylgja kindaslóðum. Gengið er með
Brynjudalsá á hægri hönd og yfir nokkra læki. Leiðin
liggur framhjá mörgum fossum og giljum en fossarnir
eru allir nafnlausir. Innsti hluti dalsins er þó ekki æskilegur fyrir börn og óvana en sá hluti er brattur og jarð-

vegurinn laus. Fossarnir á þessari leið eru hver öðrum
fegurri. Leiðin fram og til baka er um sjö kílómetrar.
Leiðin er fjölbreytt og getur á köflum minnt á gönguleiðir á hálendinu enda stórkostleg gil og flúðir í dalnum. Gangan er því kjörin til að prófa göngubúnað fyrir
meira krefjandi göngur á hálendinu.
Einnig er hægt að ganga upp Brynjudalinn og yfir í
Botnsdal frá sama upphafsstað. Sú leið er ekki krefjandi og má gera ráð fyrir að hún taki um fjóra klukkutíma. Þá þarf að koma fyrir bílum á báðum stöðum, á
bílastæðinu við skógræktina í Brynjudal og bílastæðinu
við gönguleiðina að Glym. Þá er gengið inn í skógræktina og upp dalinn vinstra megin. Gengið er með Þórisgili upp úr Brynjudal og yfir í Botnsdal. Þessi hluti
leiðarinnar er ómerktur. Þegar komið er upp úr
Brynjudal má sjá síðasta hluta Leggjabrjóts. Þeim stíg
er síðan fylgt niður að bílastæðinu í Botnsdal. Sá hluti
leiðarinnar liggur einnig framhjá mörgum fallegum
litlum fossum. Hvalfjörðurinn er svo sannarlega fossaparadís.

Tjaldsvæði og þjónustuhús
Matsalur fyrir gesti
með eldunaraðstöðu
Ærslabelgur
Hreystivöllur
Frísbígolf
Gönguleiðir
Sturtur
Vatnssalerni
Losun húsbíla
Þvottavél
Þurkari
Gæludýr
bolungarvik.is/tjald
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Krauma hefur
verið að fá fína
einkunn.

10

staðir til að skoða í sunnudagsbíltúr um Borgarfjörð
Hér áður fyrr var mjög algengt að íslenskar fjölskyldur tækju sér sunnudagsbíltúr út fyrir bæinn, gjarna með nesti
og kaffi á brúsa. Nú hefur eitthvað dregið úr þessu og þá eru það frekar stórverslanir á borð við Costco og Ikea
sem verða fyrir valinu á frídeginum en hvers vegna ekki að sleppa því og skreppa frekar í bíltúr í Borgarfjörð?
Margrét Hugrún margret.hugrun@gmail.com

Í

Borgarfirði er alveg heilmargt að sjá og skoða
sem allir aldurshópar geta haft verulega gaman af.
Eftirfarandi eru 10 hugmyndir að skemmtilegum hlutum til að sjá og skoða í sunnudagsbíltúr um Borgarfjörð.

Hraunsnef í
Borgarfirði er
dásamlegt
sveitahótel og
líka veitingastaður sem býður upp á sérlega
góðar nautasteikur.

1. Geitasetrið á Háafelli
Á Háafelli er unnið að verndun og viðhaldi
geitastofnsins, sem löngum hefur verið í útrýmingarhættu hér á landi. Gestir fá góðar móttökur
hjá geitunum, sem eru mjög mannelskar. Hægt er
að taka geitur í fóstur og taka þannig þátt í að
vernda stofninn.
Á býlinu er einnig hægt að kaupa margs konar geitaafurðir, baðvörur, krem og sápur, skinn og handverk.
Þar má einnig finna rósagarð með um 180 tegundum
rósa ásamt öðrum yndisgróðri sem er ómissandi fyrir alla garðálfa og rósaunnendur að sjá og upplifa.
Önnur dýr á bænum eru hestar, kindur, landnámshænur, silkihænur, hundar og kettir.
Setrið er opið frá 1. júní til 31. ágúst frá 13-18 og
síðan allt árið eftir samkomulagi.
2. Krauma, náttúruböð
Norðan Deildartunguhvers er að finna stórglæsilegan
arkitektúr og fínan lúxus hjá náttúruböðunum á Kraumu.
Náttúrulaugarnar innihalda tært vatn, beint úr hvernum, sem
kælt er með vatni undan öxlum Oks. Laugarnar eru sex talsins,
fimm heitar og ein köld. Á Kraumu er einnig flottur veitingastaður þar sem lögð er áhersla á að vinna úr hráefnum sem
koma frá bændum úr grenndinni. Krauma er staður sem sameinar náttúruna og arkitektúr með einstökum hætti og þar ættu
allir að koma við.
3. Snorralaug og Reykholt
Flestir Íslendingar kannast við Reykholt, enda er það einn
merkasti sögustaður landsins, frægast vegna búsetu Snorra
Sturlusonar 1206-1241. Í Reykholti er forn laug, Snorralaug,
þar sem Snorri er talinn hafa setið og hvílt sig frá skriftum,
mögulega Krauma þess tíma. Á Snorrastofu er boðið upp á sýningar, leiðsögn og fyrirlestra. Öflugt tónlistarlíf er í Reykholtskirkju. Sígild tónlist í sögulegu umhverfi – Reykholtshátíð er
tónlistarhátíð sem haldin er í lok júlí ár hvert.
4. Jarðarberjaparadísin Sólbyrgi
Á rúntinum um Borgarfjörð er um að gera að renna við í Sólbyrgi. Þar er garðyrkjustöð sem ræktar að mestu jarðarber en
þar má einnig finna annað brakandi ferskt góðgæti úr nátt-

6. Búvélasafnið á Hvanneyri
Það er mjög líklegt að afi og amma geti gleymt sér við að
vappa um Búvélasafnið á Hvanneyri, en það var opnað árið
1987. Landbúnaðarháskólinn á þetta ágæta safn og rekur með
styrk frá Rannsóknarstofnun landbúnaðarins. Á safninu má
virða fyrir sér þróun tæknivæðingar í landbúnaði á Íslandi í
gegnum tíðina og fræðast um þýðingu hennar fyrir þessa ævagömlu atvinnugrein.
7. Latabæjarsafnið og Samgöngusafnið
Í Borgarnesi fá eldri og yngri borgarar svo sannarlega eitthvað fyrir sinn snúð, en þar er að finna
bæði Latabæjarsafn og Samgöngusafnið undir sama
þaki. Magnús Scheving íþróttaálfur ánafnaði því bílaog búnaðarsafn Latabæjar svo að bílar og húsbúnaður karakteranna í Latabæjarþáttunum eru nú til
sýnis í húsnæði Fornbílafjelags Borgarfjarðar.
Safnið verður opnað 1. júní og verður opið til ágústloka frá 13-17.
8. Brugghús Steðja

Guðlaug á Akranesi er eitt
best geymda leyndarmál
landsins fyrir þá sem elska
sjósund og geggjað útsýni.

úrunni. Ýmislegt er í boði á
hverju sumri og ef þið hafið
ekki tíma til að stoppa lengi er
hægt að stoppa við í litlum kofa við
veginn og velja sér jarðarber, salöt, grænmeti og kryddjurtir. Svo má setja pening í bauk og halda rúntinum áfram. Ekkert stress.
5. Sveitahótelið Hraunsnef
Sveitahótelið við Hraunsnef er alveg með því krúttlegasta
sem hægt er að finna í Borgarfirðinum og þangað er sérstaklega gaman að koma með krakka. Dýrin á Hraunsnefi
ganga frjáls um svæðið en þar eru landnámshænur, heimalningar, hundur, kisa og kusur á vappi. Allt dýrakjöt er heimaalið
af bændunum á Hraunsnefni og þau vinna allt kjötið af því sjálf
og selja á vinsælum veitingastað hótelsins. Á Hraunsnefi eru
heitir pottar og gisting í boði, bæði á hótelinu og í smáhýsum, og
þar er einnig lítil verslun sem selur matarstell sem eru framleidd á staðnum, heimasaumuð barnaföt á frábæru verði og
margt fleira fallegt.

Brugghús Steðja er á jörðinni Steðja í Borgarfirði,
en þar framleiða hjónin Svanhildur Valdimarsdóttir
og Dagbjartur Arilíusson margar gerðir af hágæðabjór undir nafni Steðja. Á Steðja er gestastofa og þar geta
flakkarar sest niður og fengið sér bjórsmakk undir leiðsögn
og þegar bragðlaukarnir hafa fundið hvað virkar best er
hægt að kaupa sér kippu með uppáhaldstegundunum.
Á Steðja er opið alla daga í sumar frá 13-17 og eftir samkomulagi.
9. Gengið upp á Grábrók
Að ganga upp á gíg er góð skemmtun, sérstaklega þegar
allir fjölskyldumeðlimir ættu að geta skellt sér saman. Grábrók hefur nú verið lögð þægilegum göngustíg og þegar komið er á toppinn blasir við einstakt útsýni yfir Borgarfjarðarhérað. Gangan kostar ekki neitt og bílastæði er að finna við
ræturnar.
10. Náttúrulaugin Guðlaug á Akranesi og fiskur og franskar
Á leiðinni heim í bæinn er tilvalið að skella sér í sjósund og
slaka svo á í náttúrulauginni Guðlaug sem stendur við
Langasandinn á Akranesi. Heitum og góðum sturtum hefur
verið komið fyrir í fjörunni og þar er einnig ágæt búningsaðstaða. Eftir baðið er algjörlega ómissandi að fá sér fisk og
franskar á Mönsvagninum sem stendur fyrir framan
Stillholt 16-18, en hann hefur fengið afar góðar viðtökur
enda opna þau ekki nema eiga spriklandi ferskan fisk á boðstólum.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
KJARNAÐU ÞIG Í KRAUMA
Í Krauma náttúrulaugum kemstu
í beina snertingu við kjarna íslenskrar
náttúru þegar þú baðar þig upp úr
hreinu og tæru vatni úr Deildartunguhveri sem er kælt með vatni undan
öxlum Oks.

Njóttu þín í gufuböðum og útisturtum
eða í hvíldarherberginu við snark úr
arineldi og fullkomnaðu daginn með
notalegri stund á veitingastaðnum
okkar sem býður upp á dýrindis rétti úr
fersku hráefni úr héraði.

Fimm heitar laugar og ein köld
umvefja þig með hreinleika sínum sem
er tryggður með miklu vatnsrennsli og
engum sótthreinsandi efnum.

Láttu líða úr þér. Við erum til staðar
allan ársins hring.

KJARNAÐU ÞIG Í KRAUMA
@krauma_baths
kraumageothermal

+354 555 6066 // krauma.is
Deildartunguhver, 320 Reykholt
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Rauðisandur býr yfir
miklum töfrum.

Ljósmyndir/Flosi Þorgeirsson

Tekur bara forvitna með sér í ferðir
Flosi Þorgeirsson, gítarleikari
hljómsveitarinnar HAM, hefur starfað sem leiðsögumaður í nokkur ár
ásamt öðru. Hann er einstaklega
fróðleiksþyrstur maður, svo fróðleiksþyrstur að hann fer ekki í ferðir
með fólk ef það vill ekki fróðleik líka.
Margrét Hugrún | margret.hugrun@gmail.com

F

losi er sagnfræðingur að mennt en
hann leiddist út í ferðamálabransann eftir að hafa unnið við
hvalaferðaleiðsögn frá Húsavík og
síðar fór hann í dagsferðir með
ferðamenn frá Reykjavík. „Það varð því miður
nokkuð þreytt rútína og þar voru margir
ferðamenn sem voru kannski frekar að leita að
góðum stöðum til sjálfutöku frekar en að fræðast um land og þjóð. Ég áttaði mig á því að ég
hentaði ekki vel í slíka túra og ég fer ekki í
ferðir í dag nema ég viti hvers konar ferðamenn ég er að fara með, fólk sem vill fróðleik,“
segir Flosi og bætir því við að hann telji sig
hafa góð tök á því að koma fróðleiknum frá
sér.
„Ég hef verið í áhugaleikfélagi í mörg ár og
lært þar að beita bæði rödd og líkama. Þetta
hjálpar allt alveg gífurlega í þessu starfi,“ segir hann með sinni djúpu og skýru rödd, sannkallaðri útvarpsrödd eins og sagt er.
Dynjanda þurfa allir að sjá með eigin augum
Spurður að því hvort Flosi eigi sér
eftirlætisstaði á Vesturlandi nefnir hann
Rauðasand án þess að hika.
„Rauðisandur er alltaf í uppáhaldi og allt
svæðið þar í kring. Þar er gífurlega fallegt,
friðsælt og einnig er þar heilmikil saga. Kaffihúsið á Rauðasandi er líka mjög gott og alveg
óhætt að mæla með veitingum og þjónustu
þar. Þá er algerlega nauðsynlegt að koma að
Látrabjargi, að minnsta kosti einu sinni á

Hér er Flosi Þorgeirsson
við Rauðasand.

„Ef þú kemur að rústum
Sjöundár og veist ekkert, þá
sérðu bara tóftir, en hafir þú
lesið Svartfugl eftir Gunnar
Gunnarsson og kynnt þér
morðmálið, þá verður upplifunin mun sterkari.“
ævinni, og ferðin inn í Selárdal er afar falleg.
Ég hef því miður enn ekki komið á Hornstrandir en það er næst á listanum. Fossinn
Dynjanda þurfa svo allir að sjá með eigin augum. Bæirnir eru einnig margir vel þess virði
að heimsækja. Ísafjörð þekkja allir en ég mæli
með að kíkja á Suðureyri sem er einstaklega
fallegt þorp með mörgum gömlum og fallegum
húsum. Bæjarstæðið í Bolungarvík er einnig
ægifagurt.“
Sögur af ránsferðum á Rauðasandi
Þegar hann er spurður hvert á Vesturland
leiðsögumaðurinn Flosi myndi fara með fróðleiksþyrsta Íslendinga nefnir hann aftur uppáhaldsstaðinn sinn Rauðasand.
„Þar gæti ég til dæmis sagt frá Sjöundármálinu og ránsferðum enskra sjóræninga þar.
Á Látrabjargi yrði maður að nefna eitt mesta
björgunarefrek sem unnið hefur verið hér við
land, þegar breski togarinn Dhoon strandaði
þar í skelfilegu veðri í desember 1947. Þar
myndi stórskemmtileg ævisaga vitavarðarins
Ásgeirs Erlendssonar: Ljós við Látraröst nýtast vel en hann tók þátt í þessari björgun. Inni
í Selárdal er svo af nógu að taka en þar bjó
Gísli á Uppsölum, frægasti einyrki landsins,
og einnig gæti sorgarsaga prestsins Páls
Björnssonar (1621-1706) hreyft við fólki. Hann
var algjört afarmenni og hefði getað nýst þjóð
sinni svo vel en geðsjúkdómur konu hans heltók hann alveg og hann varð sannfærður um
að djöfullinn væri valdur að þessu. Að und-
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Dynjandi í Arnarfirði þykir tignarlegur
foss en hann ættu allir að heimsækja
að minnsta kosti einu sinni.

irlagi Páls voru hvergi fleiri brenndir fyrir
galdra en einmitt á Vestfjörðum. Góður og
fróður leiðsögumaður sem er vel undirbúinn á
að geta gætt hrjóstrugustu mela lífi og göldrum. Af nógu er að taka. Ef ekki mannkynssagan þá grípur maður til jarðsögunnar en Ísland er jú alveg magnað land í því tilliti,“ segir
Flosi sem rekur ættir sínar að mestu til Vestfjarða.

„Inni í Selárdal er svo af nógu að taka en þar bjó Gísli á Uppsölum, frægasti einyrki landsins, og einnig gæti sorgarsaga
prestsins Páls Björnssonar (1621-1706) hreyft við fólki.“
Við gamalt flugvélarflak frá
bandaríska hernum. Þetta
er við minjasafnið á Hnjóti
rétt hjá Patreksfirði

Upplifarnir verða sterkari með
vísun til sagna
„Föðurafi minn var frá Ásahreppi í Rangárvallasýslu og þar ólst pabbi upp en annars er
restin af forfeðrum mínum að vestan. Móðurættin úr Ísafjarðardjúpi, mamma ólst upp á
Suðureyri í Súgandafirði en föðuramma mín
fæddist í Kollsvík á milli Patreksfjarðar og
Breiðafjarðar. Það er reyndar afar gaman að
koma í Kollsvík, mjög fallegt og friðsælt og
þarna var heilmikil verstöð, enn má sjá menjar
um það. Ég leita mjög í söguna því það gæðir
staðina lífi og tilfinningum. Ef þú kemur að
rústum Sjöundár og veist ekkert, þá sérðu
bara tóftir, en hafir þú lesið Svartfugl eftir
Gunnar Gunnarsson og kynnt þér morðmálið,
þá verður upplifunin mun sterkari. Þetta á alls

Ein af furðustyttum Samúels Jónssonar í Selárdal.
Samúel er af flestum talinn einn af okkar mestu
alþýðulistamönnum.

Kirkja Samúels í Selárdal.
Andi Páls prests og nornabrennara svífur þar yfir.

staðar við,“ segir hann og óhætt er að fullyrða
að þetta taki nú flestir landsmenn undir.
Einatt bölvar fólk Ara í Ögri
Flosi segist almennt reyna að spara sér peningana þegar hann ferðast. Mikill peningur
fari í eldsneytiskostnað en blessunarlega sé til
fullt af stöðum þar sem lítið eða ekkert kostar
að kíkja inn.
„Nýlega heimsótti ég til dæmis lítið gallerí/
vinnustofu sem Marsibil Kristjánsdóttir rekur
á Þingeyri, ég mæli alveg með því, einnig er
frábært kaffihús, Simbahöllin, á Þingeyri sem
er rekið af hjónum frá Danmörku og Belgíu.
Þar eru afbragðsgóðar belgískar vöfflur og
súkkulaði. Á mörgum svona stöðum, kaffihúsum, verslunum og litlum söfnum lendir
maður einnig oft á spjalli við fólk sem þekkir
til. Það er í raun sérstakt hvað Íslendingar
þekkja oft til sögunnar og vita hvaðan þeir eru.
Til dæmis hafa margir enn sterka skoðun á
Spánverjavígunum veturinn 1615-1616 og einatt bölvar fólk sýslumanninum Ara í Ögri eða
tekur afstöðu með honum, held samt að flestir
séu í fyrrnefnda hópnum,“ segir gítarleikarinn, sagnfræðingurinn og leiðsögumaðurinn
Flosi að lokum.

Furðuvera við veginn. „Engar útskýringar en ég sagði ferðamönnum að þetta væri grimm tröllkona
og það þyrfti að alltaf að setja
þarna kex og ávexti sem fórn.“
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„Menn hafa ekki lifað fyrr en
þeir hafa smakkað gellurnar þar“
Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Lánasjóðs sveitarfélaga, og unnusta hans, Ingibjörg Guðmundsdóttir,
skólastjóri Lýðskólans á Flateyri, festu kaup á litlu húsi á Flateyri fyrir nokkrum árum. Síðan þá hafa þau verið að
gera húsið upp og varið miklum tíma fyrir vestan. Óttar segir hér frá sínum uppáhaldsstöðum á Vestfjörðum.
Marta María | mm@mbl.is

Ó

Óttar og Ingibjörg
ttar hefur sterkar taugar til Flateyrar en þangað kom hann sem unglingsganga á fjöll allan
drengur til að vinna í fiski og eignaðist vini fyrir lífstíð.
ársins hring.
„Ég byrjaði að koma hingað þegar ég var 14 ára til að vinna í fiski á sumrin.
Ég kom hingað allar götur síðan til tvítugs. Hér var mér vel tekið, ég eignaðist
kæra vini sem tóku mig inn í fjölskyldu sína og mér þykir mjög vænt um þau,
þennan stað og fólkið hér hefur tekið okkur vel. Hér eigum við marga góða vini,“ segir Óttar.
Þegar hann er spurður út í sína uppáhaldsstaði á Vestfjörðum nefnir hann Holtsfjöru og
bryggju í Önundarfirði og segir að það sé ótrúlega fallegur staður. Svo
nefnir hann Bolafjall og Skálavík og mælir með að fólk fari í bíltúr
þangað. Fossinn Dynjandi heillar líka og svo segir Óttar að það
sé fátt skemmtilegra en að fara í snjósleðaferð upp á Eyrarfjall í góðra vina hópi.
„Hornstrandir eru líka í uppáhaldi en það er til dæmis
hægt að fara í dagsferð til Hestvíkur,“ segir hann.
Mælir þú með einhverri gönguleið á þessu svæði?
„Skemmtilegasta gönguleiðin er að fara upp Klofningsdal, yfir Eyrarfjall og yfir í Súgandafjörð og
enda á Suðureyri,“ segir hann en mælir líka með
styttri göngu sem gengur út á að fara upp
Klofningsdal og upp á Eyrarfjall og svo niður aftur.
„Útsýnið yfir Flateyri er frábært þaðan,“ segir
hann og bætir við:
„Svo er ógleymanlegt að ganga upp á Þorfinn, útsýnið þaðan yfir fjörðinn og Flateyri er óviðjafnanlegt.“
Ef þú ættir ekki hús á þessum stað, hvar myndir þú
Fegurð
gista?
Vestfjarða er
„Við myndum alltaf gista í Litlabýli sem er fallegt hús, fráengu lík.
bær staðsetning og svo eru eigendurnir snillingar.“
Hvar er besta matinn að finna á þessum slóðum?
„Fiskisúpan á Bryggjukaffi er sú besta í heimi! Tjöruhúsið á Ísafirði er í
sérstöku uppáhaldi, menn hafa ekki lifað fyrr en þeir hafa smakkað gellurnar þar. Svo mæli
ég með Kaffi Sól í Breiðadal en það er einstakt kaffihús, góður matur og gott kaffimeðlæti á
fallegum stað. Svo er Gunnukaffi á Flateyri líka í miklu uppáhaldi – þar er einstaklega vel
hugsað um okkur.“
Hvað ætlar þú að gera í sumarfríinu?
„Við verðum mikið á Flateyri í sumar þar sem verður frábær dagskrá í allt sumar. Við ætlum að heimsækja nokkra staði í sumar, fara hringinn í nokkrum bitum. Erum búin með
fyrsta bitann; Húsavík, Tjörnes, Kópasker, Melrakkaslétta, Raufarhöfn, Dettifoss og Mývatn, sem var frábært.
Svo er stefnan tekin á Höfn, Fáskrúðsfjörð, Borgarfjörð eystri, Bakkafjörð, Siglufjörð og
Dalvík og kíkja í kaffi í Skagafirði og á Skagaströnd.
Síðan ætlum við á Snæfellsnes, væntanlega fara í eina snjósleðaferð á Snæfellsjökul þar
sem er besta skíðabrekka landsins. Svo ætlum við líka að skoða sunnanverða Vestfirði aðeins
betur og vonandi eitthvað fleira ef tími gefst til.“

Óttar og Ingibjörg fyrir
framan Dynjanda.
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Ekkert truflar kyrrðina
Á kajakferð umhverfis Stykkishólm fá gestir Kristjáns
Sveinssonar að komast í mikið návígi við dýralífið.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Ó
Stykkishólmur býður upp á mjög fjölbreytta sjókajak-upplifun.

Flakið af Þorgeiri GK gefur innsýn í sögu fiskveiða á Íslandi.

hætt er að segja að
Kristján Sveinsson hafi
fundið sér rétta hillu í
lífinu. Hann er mikið
náttúrubarn og starfar
sem leiðsögumaður á Snæfellsnesi
auk þess að reka sjókajakaútgerð
sem gerir út frá Stykkishólmi. Áhuginn á kajökum og útivist kviknaði
snemma og notaði Kristján fermingarpeningana til að kaupa straumvatnskajak og um tvítugt var hann
farinn að vinna fyrir sér sem leiðsögumaður í flúðasiglingum. Fyrir fimm árum settist hann að
í Stykkishólmi og var
ekki lengi að uppgötva
hve gaman er að
ferðast um svæðið
á sjókajak. Í framhaldinu fæddist
kajakleigan KonKristján
tiki Kayaking með
Sveinsson
stuðningi frá
Sóknaráætlun
Vesturlands.
Eflaust hafa margir
lesendur farið í skemmtisiglingu frá Stykkishólmi og
fengið að upplifa óviðjafnanlegt
dýralíf Breiðafjarðar. Í ferðum Kontiki eru áherslurnar
ekki ósvipaðar, en farið mun styttra út á fjörðinn enda
ekki á allra færi að róa sjókajak langar leiðir. Lagt er af
stað frá Skipavík við Nesveg og farið meðfram nærliggjandi eyjum og hólmum, þar á meðal eyjunni Landey sem
er sú eyja sem er næst Stykkishólmi, og svo nálægt bænum að á háfjöru má komast fótgangandi út í eyjuna.

Að róa á sjókajak er
ekki hættulegt sport og
sjaldgæft að fólk velti.

Skipsflak, selir og jafnvel hafernir
„Þetta eru byrjendavænar ferðir og förum við
vandlega yfir öryggisatriðin auk þess að kenna
fólki að róa rétt. Allan tímann erum við örstutt frá
landi, í kringum eyjur og hólma, og farinn um 5-6 km
hringur,“ útskýrir Kristján og segir engu líkt að skoða
svæðið á sjókajak enda ekkert vélarhljóð sem trufli
kyrrðina, og hægt að komast í mikið návígi við fuglana og
önnur dýr sem hafa gert sér heimkynni í og við eyjarnar.
Róið er í litlum hópum og aldrei fleiri en átta gestir í
hverri ferð. „Sjókajakar eru vistvænn samgöngumáti og
upplifunin lík því að sitja ofan á vatninu. Leiðsögumaður
er alltaf með í för og ef heppnin er með ber ekki bara
fjölbreytt fuglalíf fyrir augu heldur líka seli og jafnvel
haferni.“

Fjölbreytt
og frábær
skemmtun
Menningarleg
upplifun
Byggðasafnið í Görðum
Akranesviti

Eitthvað fyrir
alla fjölskylduna
Sund og fjöruferð
Klifur og golf

Velkomin
á Akranes
Skemmtileg útivist
fyrir alla
Guðlaug og sjósund
Göngu- og hjólaleiðir
Fjallgöngur á Akrafjall
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Ferðast er í smáum hópum og róið um
svæðið á hæfilegum hraða sem hentar flestum byrjendum. Leiðsögumaður er alltaf með í för og fá gestir hlífðarog öryggisfatnað við hæfi.

Hreyfing sem flestir ráða við
Einn af hápunktum ferðarinnar er flakið af Þorgeiri
GK sem strandaði við Landey fyrir hartnær þremur áratugum. „En skipið er mun eldra en það og hluti af merkilegri sögu íslensks sjávarútvegs,“ útskýrir Kristján en
óvíða í heiminum má komast í svo mikið návígi við skipsflak á sjókajak og flakið ennþá tiltölulega heillegt eftir
allan þennan tíma.
Spurður um það hversu mikið róðurinn reynir á líkamann segir Kristján að fólk sem er í eðlilegu formi eigi
ekki í neinum vanda með að ljúka hringnum og gæti leiðsögumaður þess að haga hraðanum í samræmi við getu
fólksins í hverjum hóp. Að róa sjókajak er hvorki sérstaklega flókið né erfitt og eiga þeir sem geta hjólað að
ráða vel við stutta kajakferð. Þá eru í boði opnir tveggja
manna kajakar sem henta vel til að ferja gesti sem vegna

Fuglalífið í eyjunum er einstaklega fjölbreytt og hrífandi að sjá.

aldurs eða heilsufars eiga erfitt með að róa einir og
óstuddir.
Allir fá sérstakan vatnsheldan jakka til að klæðast og
svokallaða svuntu sem lokar opinu á kajakinum, að
ógleymdu björgunarvestinu. Mælir Kristján með að
gestir klæðist þægilegum íþróttaskóm sem mega blotna
og léttum en hlýjum útivistarbuxum sem hefta ekki
hreyfingu. Hann segir sjaldgæft að viðskiptavinir velti
kajak sínum enda eru sjókajakar mjög stöðugir. „Um
það bil einum af hverjum hundrað tekst að velta. Þá fellur fólk einfaldlega úr bátnum og fær aðstoð leiðsögumanns við að komast aftur um borð. Þó sjórinn sé kaldur
þá verður engum meint af baðinu og hitnar fólki fljótt
þegar það er komið aftur á sinn stað í kajaknum.“
Ferðin kostar 9.900 kr. á mann en fram til 15. júní
verður hægt að nýta sérstakt tveir-fyrir-einn tilboð.

Verið hjartanlega velkomin
til Snæfellsbæjar í sumar
Í Snæfellsbæ eru náttúruperlur hvert sem augað eygir og fjölbreytt úrval
af afþreyingu og útivistarmöguleikum fyrir unga sem aldna.
Hér eru frábærir veitingastaðir og fjölbreyttir gistimöguleikar sem gott
er að heimsækja í faðmi vina að loknum ævintýralegum upplifunum
í náttúru Snæfellsbæjar.

Mynd: Djúpalónssandur er einn vinsælasti viðkomustaðurinn á
Snæfellsnesi og skyldi engan undra - alger náttúruperla!

Það sem einkennir Snæfellsbæ öðru fremur er hin stórkostlega náttúra
sem hér er að ﬁnna og hversu gott aðgengi er að náttúruperlum og gönguleiðum fyrir alla aldurshópa.
Snæfellsbær er í rétt rúmlega tveggja tíma fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu
og er tilvalinn áfangastaður innanlands í sumar.

Nýr ferðavefur Snæfellsbæjar - líttu við !
Visit Snæfellsbær | snaefellsbaer.is
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„Mér
leiðist allt
sem er
venjulegt“
Matseðillinn hjá Sjávarpakkhúsinu er í
stöðugri þróun og leggur Sara Hjörleifsdóttir einstakan metnað í val á hráefni.
Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

V

eitingastaðurinn Sjávarpakkhúsið á Stykkishólmi þykir vera í
algjörum sérflokki enda er þar
lagður einstakur metnaður í
matseldina. Sara Hjörleifsdóttir, sem á reksturinn með manni sínum
og stendur jafnan vaktina í eldhúsinu,
segir að prentstofan sem Sjávarpakkhúsið verslar við hljóti að vera ánægð með
þennan viðskiptavin enda þarf að endurnýja matseðlana ótt og títt í takt við hvaða
hráefni er best hverju sinni.
Sara Hjörleifsdóttir
„Þetta er veitingahús sem rekið er af blöndu af
metnaði, sérvisku og ástríðu frekar en af brjálaðri
gróðahugsjón,“ útskýrir Sara sem m.a. lét Svansvotta veitingastaðinn og leggur sig fram við að nýta hráefni úr nærsamfélaginu. „Við þekkjum nær alla okkar birgja persónulega;
fáum salatið okkar og kryddjurtirnar frá Áslaugu á Lágafelli,
mjólkurvörurnar frá Erpsstöðum, skelfiskinn frá Símoni
skeljabónda og fiskurinn kemur allur frá honum Begga fisksala sem kaupir aflann á markaði, beint af breiðfirskum bátum.“
Það gæti komið lesendum á óvart, í ljósi þess hve mikill
metnaður er lagður í matseldina hjá Sjávarpakkhúsinu, að
Sara er ekki menntaður kokkur heldur er hún uppeldisfræðingur. Hún hefur aftur á móti margra ára reynslu úr veitEingöngu er
ingageiranum og hefur lagt sig fram við að fá til liðs við sig, í
boðið upp á
lengri og skemmri tíma, hæfileikafólk sem hefur haft alls kyns
sjávarrétti.
þekkingu að miðla. „Ég hef verið svo heppin að fá í vinnu til
mín fullt af frábæru fagfólki hvaðanæva úr heiminum sem allt
hefur kennt mér mikið, það er eitt af því skemmtilega við starf-
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Inni er notalegur
matsalur og úti er
verönd með útsýni
yfir höfnina.

ið að þú getur endalaust lært eitthvað nýtt og
spennandi.“
Syndir ekki með straumnum
Á matseðlinum má finna rétti sem virðast svo
sannarlega ferðalagsins virði. Á vormatseðlinum má t.d. velja forrétti á borð við bakaða léttgrafna bleikju með piparrótarkremi, sýrðu selleríi og hneturaspi, og saltfisk-krókettur með
graslauksmæjónesi, og aðalrétti eins og bláskel
með saffran, hvítvíni, hvítlauk, sólselju, smjöri
og súrdeigsbrauði, eða saltaða löngu með kartöflumús, karamelluðu smjöri, döðlum, möndlum
og sýrðri rauðrófu. Hafa veitingastaðir hlotið Michelinstjörnur fyrir minna, og segir það sína sögu
um að Sara sættir sig ekki við neinar málamiðlanir í eldhúsinu að engir kjötréttir eru á matseðlinum:
„Ég er ekki mikið fyrir að synda með
Hráefni úr
straumnum, mér leiðist svo allt sem er venjulegt.
héraði er í
Ég tók því fljótlega þá stefnu að vera ekki með
aðalhlutverki.
svona klassískan íslenskan matseðil þar sem allt er
í boði, heldur fara djarfari leið og bjóða einungis upp á
sjávarfang. Við erum heppin hérna við Breiðafjörðinn því
allt í kringum okkur er að finna heimsins besta hráefni.“
Er ekki nóg með að maturinn sé framúrskarandi heldur
skapar Pakkhúsið sjálft notalega umgörð utan um matarupplifunina. Húsið var byggt upp úr aldamótunum 1900 sem vöruhús
fyrir fiskafurðir en var síðar notað sem veiðarfærageymsla og
beitingaskúr. Eins og svo mörg önnur hús í Stykkishólmi er
Pakkhúsið fögur bygging og stílhrein, en fyrir framan veitingastaðinn hefur verið smíðaður stór pallur með óviðjafnanlegt útsýni yfir hafnarsvæðið. „Fyrir um tuttugu árum tóku tveir eldri
menn sig til, tóku húsið í gegn og ætluðu að hafa þar notalegan
stað þar sem þeir gætu spilað á píanó og harmonikku og selt
kaffi sér til gamans. Gallinn var sá að kaffihúsið naut of mikilla
vinsælda svo þessir herramenn hættu rekstri svo
Þetta er veit- þeir gætu einbeitt sér að því sem þeir hefðu gaman
af,“ útskýrir Sara. „Þá varð húsið notað sem sumingahús sem arhús, allt fram til 2012 að það var selt stórhuga
rekið er með mönnum úr Reykjavík sem notuðu bygginguna sem
miðasölu fyrir RIB-bátasiglingar út á fjörðinn.“
blöndu af
Þar var Sara ásamt vinkonu sinni fengin til að
metnaði,
halda utan um veitingasölu en bátaútgerðin reyndsérvisku og
ist skammlíf og fékk Sara lyklana að húsinu í árslok
2012. Hefur veitingareksturinn gengið glimrandi
ástríðu.
vel síðan þá og meira að segja tekist að halda Sjávarpakkhúsinu opnu í gegnum kórónuveirufaraldurinn. Nú þegar landsmenn eru byrjaðir að fara á kreik og ferðast um Ísland
segir Sara að aðsóknin sé nokkuð góð, og verið að lengja þjónustutíma veitingastaðarins í takt við vaxandi eftirspurn en vissara er að panta borð fyrirfram til að komast örugglega að.
„Undanfarin sumur hafa á að giska 90% viðskiptavina okkar
verið útlendingar, en nú hefur það vitaskuld breyst og ánægjulegt að sjá hvað Íslendingar hafa verið duglegir að koma til okkar um helgar. Með sumrinu á þeim vafalítið eftir að fjölga og
vonandi að innlendir ferðamenn staldri lengur við á svæðinu
enda margt að skoða og sjá.“

Gleðilegt ferðasumar

Súðavíkurhreppur

Snæfellsbær

+ Ísafjörður

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
Ísafirði 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

+ Rúnar Karlsson
Borea Adventures
á Ísafirði.

