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Kynningarblað
Sólarlandaferðir, 
borgarferðir, 
innanlandsflug,  
fjölsótt musteri og 
sakbitnar ánægjustundir.

Íslendingar hafa verið að 
kalla eftir ferðum til Majorka 
síðastliðin þrjú ár og er gaman 

að segja frá því að ferðir þangað 
koma í sölu hjá okkur í næstu 
viku,“ segir Daði Guðjónsson, 
markaðsstjóri Úrvals Útsýnar. 
Boðið verður upp á fjölbreytt úrval 
gistinga beggja vegna eyjunnar, 
allt frá Alcudia á norðurströndinni 
til Palma á suðvesturströndinni. 
Að sögn Daða hefur ekki verið 
flogið til Majorka frá árinu 2008. 
„Ástæðan er sú að markaðurinn 
á Majorka hefur haldið sér betur 
en á Spáni og víðar. Eftirspurnin 
er mikil og því hefur verðið 
lítið sem ekkert lækkað. Eftir 
efnahagshrunið hér heima og 
með krónuna eins og hún er hefur 
einfaldlega verið of dýrt að fljúga 
til Majorka,“ segir Daði. Hann 
segir markaðinn þó vera farinn 

að jafna sig. „Eins voru aðilar ytra 
tilbúnir til að koma til móts við 
okkur. Þeir vilja halda íslenskum 
ferðamönnum inni og voru farnir 
að sakna okkar eins og við þeirra.“

Áfram verður flogið til Almería 
á suðausturhorni Spánar en 
þangað var farið með f yrstu 
Íslendingana í fyrra. „Það gafst 
afar vel og við höldum ótrauð 
áfram, en Almería er f lottur 
kostur fyrir þá sem vilja fá mikið 
fyrir peninginn,“ segir Daði. „Þá 
bjóðum við ferðir til Tenerife að 
vanda en þaðan kemur landinn 
alltaf glaður og ánægður. Eins 
má nefna smábæinn Albir sem 
er nærri Benidorm. Þetta er 
tilvalinn fjölskyldustaður þar 
sem ríkir friður og ró og eru nýir 
og spennandi gistimöguleikar á 
boðstólnum. Steinsnar frá bænum 
eru svo skemmtigarðurinn Terra 

Mitica og listamannaþorpið Altea 
svo dæmi séu nefnd.

Borgar ferðir eru eins og al-
kunna er vin sælar að vori og 

hausti og segir Daði eftir spurnina 
að aukast. „Fólk er ekki endilega 
að sækjast eftir því að fara til 
borga sem eru í alfara leið heldur 
að upp lifa eitthvað nýtt. Í því 
skyni bjóðum við ferðir til Zagreb, 
höfuð borgar Króatíu, Ljubliana, 
höfuð borgar Slóveníu, Dublin, 
höfuð borgar Írlands og Brighton 
á suður strönd Englands. En hverir 
sækja í svona ferðir? Það eru ein-
staklingar og minni hópar, jafnvel 
fyrirtækjahópar og saumaklúbbar.  
Þetta er ekki endilega fólk sem 
ætlar sér að versla, þó að það 
geri það vissulega líka, heldur 
fólk sem vill drekka í sig sögu og 
menningu borganna og nýta sér 
margir tilboð um skoðunarferðir 
með íslenskum fararstjórum í því 
sambandi. Nánari upplýsingar um 
ferðir Úrvals Útsýnar er að finna á 
www.urvalutsyn.is

Majorka aftur á kortið
Vor og sumarvertíðin er hafin hjá Úrval Útsýn og að vanda er boðið upp á nýjungar í bland við gamalgróna áfangastaði. 
Meðal nýjunga er beint flug til Majorka en það hefur ekki staðið Íslendingum til boða frá hruni. 

Daði segir marga huga að sólarlanda- og 
borgarferðum um þessar mundir.

Eftirspurnin á Majorka hefur ekki minnkað þrátt fyrir efnahagsþrengingar í heiminum og því hefur verðið verið of hátt fyrir íslenskan markað undanfarin ár. Með hagstæðum 
samningum er eyjan nú komin á kortið á ný.

SKÍÐAFERÐIR Í ÖLPUNUM 
ERU ÆVINTÝRALEGAR
Á hverju ári fara þúsundir Ís-
lendinga í skíða ferðir í Alpana. 
Gott veður, nægur snjór, frábærar 
brekkur, ítölsk matar gerð og 
skemmti legur félags skapur í 
heil næmu fjalla lofti er upp lifun 
sem allir ættu að njóta. Skíða-
áfanga staðir Úrvals Útsýnar eru 
Selva Val Gardena og Madonna di 
Campiglio á Ítalíu, en þar eru ein 
glæsi legustu skíða svæði heims 
og hafa verið vin sælustu skíða-
áfanga staðir Ís lendinga undan-
farin ár. Brott farir eru í febrúar í 
beinu leigu flugi til Verona og því 
hver að verða síðastur að bóka!

SKEMMTISIGLINGAR  
FLJÓTANDI LÚXUSHÓTEL
Tilhugsunin um fljótandi lúxus-
hótel sem líður á milli áfanga-
staða er freistandi. Í skemmti-
siglingu vaknar fólk daglega á 
nýjum og spennandi áfangastað. 
Dýrindis matur er í boði allan 
daginn og langt fram á nótt og 
um borð er ótrúlega margt til 
skemmtunar. Úrval Útsýn er með 
samning við stærstu skipafélög 
heims og selur fjölbreyttar ferðir 
sem henta öllum. 

AÐRAR SPENNANDI 
FERÐIR Á VEGUM 
ÚRVALS ÚTSÝNAR

Verð frá:

98.153 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í viku 
á  Hótel Pierre Vacances í íbúð með 2 
svefnherbergjum. Brottför: 19. júní.

í M ð ð ó íFalda perlan í Miðjarðarhafinu, sem sló í gegn
ssíðasta sumar hjá íslenskum ferðamönnum, er 
komin aftur í sölu! Sólríkar strendur, hvítkölkuð 
hús og seiðandi flamenco-tónlist.g

Spánn, Andalúsía

ALMERÍA
Falda perlan í Miðjarðarhafinu

LÁGMÚLA 4  108 RVK
SÍMI 585 4000 
URVALUTSYN.IS

Ferðaskrifstofa

Sumar 2012
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Farðu á spilavíti í Las Vegas
Í syndaborginni Las Vegas í 
Bandaríkjunum leyfir fólk sér ým-
islegt sem það ekki gerir heima hjá 
sér. Borgin er þekkt fyrir ofdekur. 
Þar er að finna fleiri spilavíti en 
í nokkurri annarri borg heims-
ins og þar eru fimmtán af tuttugu 
stærstu hótelum jarðar. Orðatil-
tækið „what happens in Vegas, 
stays in Vegas“ á hér vel við. 

Reyktu eins og Egypti í Kaíró
Vatnspípan shisha er allsráðandi í 
Egyptalandi þar sem sjá má karl-
menn á hverju götuhorni blása 
reyk um nef og munn. Það er eitt-
hvað heillandi við þetta apparat 
sem oft á tíðum er mikið skreytt. 
Að prófa slíka pípu á einu af fjöl-
mörgum kaffihúsum Kaíróborg-
ar er fullkomin leið til að bragða á 
egypskri menningu. 

Borðaðu á Ramadan
Þeir sem ekki eru múslimar þurfa 
ekki að fasta á Ramadan þó þeir 
heimsæki land þar sem íslamstrú 
ríkir. Hins vegar getur verið örð-
ugleikum háð að finna einhvern 
veitingastað sem er opinn. Veit-
ingahús og búðir virðast öll lokuð. 
Gott ráð er að leita að búð þar sem 
dagblöð hylja gluggana. Nokkr-
ar líkur eru á að inni fyrir sé að 
finna kaffihús þar sem fólk situr, 
drekkur kaffi og fær sér snarl. 

Gistu eins og konungborinn
Raj-höllin í Jaipur var byggð árið 
1727. Þar er að finna bogagöng, 
gulli skreytt loft, baðherbergi úr 
marmara, húsgögn úr fílabeini og 
kristalsljósakrónur. Höllin er í dag 
hótel þar sem gestum líður eins 
og kóngafólki. Þeir sem hafa nóg 
á milli handanna gætu til dæmis 

pantað Shahi Mahal-svítuna sem 
kostar 40 þúsund dollara nóttin en 
þar er að finna einkasundlaug og 
spa, auk þess sem þar eru þjónar 
ef þú skyldir hafa skilið þína eftir 
heima. 

Stíflaðu kransæðarnar
Veitingastaðurinn Heart Attack 
Grill hefur eitt motto: „Taste worth 
dying for“ sem útleggst á íslensku, 
bragð sem deyja má fyrir. Af-
greiðsludömurnar eru klæddar 
eins og hjúkkur og bera fram rétti á 
borð við „fjórfalda hjáveituborgar-
ann“ sem í eru um 8.000 hitaeining-
ar. Ef gestir ná að klára slíkan borg-
ara aka hjúkkurnar viðkomandi út 
í hjólastól. 

Bragðaðu himneskan rétt
Á veitingastaðnum Mezzaluna 
í Bangkok getur þú pantað einn 
dýrasta eftirrétt heims. Hann 
ber heitið „The Chocolate Varia-
tion“ og kostar hann 640 dollara. Í 
eftirréttinum er Madagascar súkk-
ulaðikaka með jarðarberja-súkk-
ulaði frauðbúðingi, skeiðfylli af 
kampavínssorbet og crème brulée 
með flögum af trufflusveppi. Allt 
þetta er borið fram á diski með ætu 
gullnu laufi. Með þessu fylgir svo 
glas af hinu sjaldgæfa víni Moyet 
Très Vieille Grande No 7.

Súptu á eins og hirðingi
Þeim sem á leið um mongólsku 
steppurnar og er boðið inn í tjald 
hirðingja verður líklega boðið að 
smakka á hinum klassíska airag. 
Um er að ræða landabrugg úr gerj-
aðri kaplamjólk. Drykkurinn er 
svolítið súr og allar líkur á að menn 
verði ansi fullir enda ætlast til þess 
að drukkið sé nokkuð ríf lega af 
þessum görótta drykk. 

Sakbitin 
skemmtun
Lonely Planet hefur tekið saman nokkra hluti sem 
ferðamenn leyfa sér á ferðalögum sínum. Svokallaðar 
„guilty pleasures“ eða sakbitnar ánægjustundir. 

Náð í merarmjólkina.Hamborgaraskrímsli.

Egypskur maður með vatnspípu.Viva Las Vegas.

Við höldum upp á tuttugu 
ára afmæli Heimsferða 
með því að auka framboð 

á ferðum,“ segir Tómas J. Gests-
son, framkvæmdastjóri Heims-
ferða, glaðlega. Hann nefnir Bill-
und á Jótlandi í Danmörku sem 
nýjan áfangastað. „Flugvöllurinn 
í Billund er við hliðina á Legolandi 
og þaðan liggja leiðir til allra átta,“ 
bendir hann á. 

Ferðir til nokkurra staða verða 
endurvaktar hjá Heimsferðum. 
Þar á meðal til hinnar vinsælu 
eyju Majorku. „Við endurnýjum 
líka kynnin við Tenerífe og verð-
um með ferðir þangað allan árs-
ins hring,“ upplýsir Tómas. Hann 
segir Heimsferðir auk þess bjóða 
flug til Alicante í sumar á góðu 
verði. „Við byrjuðum að auglýsa 
Alicante á Þorláksmessu og höfum 
fengið ótrúlega góð viðbrögð. Því 
höfum við sett inn aukaferðir 
þangað og erum að spá í fleiri sem 
ná lengra fram á haustið.“

Af áfangastöðum í sérferð-
um nefnir Tómas þýsku borg-
ina Dresden og portúgölsku 
eyjuna Madeira og af borgum 
sem Heimsferðir f ljúga til í vor 

telur hann upp Barselónu, Prag, 
Búdapest, Ljubljana og Sevilla. „Í 
tengslum við ferð til Búdapest 27. 
apríl verður boðið upp á spenn-
andi ferð til Vínarborgar enda er 
bara um tveggja stunda akstur 

þar á milli. Í Vínarborg verð-
ur gist í tvær nætur, þaðan farið 
til Bratislava í Slóvakíu og Györ í 
Ungverjalandi, gist þar aðrar tvær 
nætur og í lokin er kynnisferð um 
Búdapest.“ 

Taka afmælisárið 
með trukki
Heimsferðir fjölga ferðum sínum á nýju ári. Endurvekja Majorku og Tenerífe, bæta 
Billund við og bjóða upp á spennandi Vínarferð í tengslum við flug til Búdapest. 

Schönbrunn í Vín er glæsileg bygging með fögrum garði umhverfis.

Vikuferð 11.04.–18.04. 2012. Fimm golfdagar ásamt mat og kvöldskemmtun. 
Lokakvöld með veglegri verðlaunaafhendingu og  stórtónleikum með fyrirliðunum 

Stebba Hilmars og Eyfa.

Léttleikandi golfferð til Spánar ásamt 
þátttöku í Costablanca Open golfmótinu, 
ærlegri skemmtun og tónleikum með 
Stebba & Eyfa.

Stebbi & Eyfi verða fararstjórar ferðarinnar og um leið fyrirliðar sinna liða 
í Icelandic Open golfmótinu. Hópnum verður skipt upp í tvö lið sem keppa 
innbyrðis alla daganna. Einnig verður keppt í parakeppni (Betri Bolti)þar 
sem samanlagt skor alla daganna með tilliti til forgjafar ræður úrslitum.
Icelandic Open er 4ra daga mót og spilaðar 72 holur á eftirfarandi 
völlum:

Fyrsta daginn verður þó sjálfsætt upphitunarmót á Campoamor 
með „Texas Scramble“ fyrirkomulagi svona rétt til að koma golfurum 
á bragðið eftir lítið golf um veturinn. 

Mótsstjóri verður Þórður Ingason alþj.  golfdómari. 

Verð frá aðeins kr. 165.900,- og innifalið:
Flug með Icelandair og flugvallarskattar
Gisting m.v. 4 í hótelíbúð á Playa Marina strandhverfinu Cabo Roig
Allt golf í 5 daga
Allur matur og skemmtun 4 kvöld
Flugvallarakstur og akstur til og frá golfvöllum
Íslensk fararstjórn
30 min kennsla hjá Ívari Haukssyni og fyrirlestur 
Lokahóf og stórtónleikar með Stebba & Eyfa

Verð án gistingar 
kr. 149.900,-

Spilaðir 2 hringir Spilaður 1 hringur Spilaður 1 hringur

Frekari upplýsingar um ferðatilhögun á www.costablanca.is. 
Fyrirspurnir eða pantanir á bjarni@costablanca.is eða í 6621447

Takmarkað sætaframboð



ÚTSÖLUVERÐ 
118.930.-

ÚTSÖLUVERÐ 
216.000.-

Opið mán-fös:      10:00 - 18:00
Opið um helgina: Lau 10:00 - 16:00 Sun 13:00 - 16:00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI   20-50% AFSLÁTTUR

ACE tungusófi
Stærð: 240x157

Verð:169.900,-

GOTCHA horn/tungusófi
Stærð: 302x213x152

Verð:288.000,-

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ  ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖLLLLLLLUUUUUUUVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
55558888...11111111111110000000000000000000000...-----------55888.1111111111000000000000000.------

BBBooooooorrððð - HHHHHHHvvvííííííííííííttttttttttttttttttt hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhááááááááááággggggggllllllaaaaaaaannnnnnnnssssssssssBoooorð - HHvííítttttt hhháágggllaannsss
SSSttttttttæææææææærrrrrrrrððð::: 1111111888888888000xxxxxxxxxx11111111000000Stttæææærrrrð: 11118880xxxx11100

VeeeeeVeeerðrðrðð::::::Veeee ðrðrðð::8883333333333333....000000000000000000000000000000000,,-83333...000000000000,-

-30%

TV skenkur - natural eik
Breidd: 183cm  Verð: 99.900,-  

ÚTSÖLUVERÐ  79.920.- 

-20%

-25%

GOTCHA hornsófi
Stærð: 280x190   Verð: 258.000,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 193.500,-

MERCURY tungusófi
Stærð: 290x165  Verð: 249.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 187.425,-

-25%

Skenkur - Dökk eik 
Stærð: 150 cm

Verð: 129.900,-   ÚTSÖLUVERÐ: 97.425,-

ÚTSÖLUVERÐ 
97.930.-

Stækkanlegt borð
Dökk eik  Stærð: 160(248)x100

Verð: 139.900,-

-25%

-30%

-30%

-20%

SCARLETT Tungusófi
Stærð: 310x180 Verð: 244.000,-

ÚTSÖLUVERÐ  195.200.-

ATH! BREYTANLEGUR Í
3JA SÆTA SÓFA OG SKEMIL

-25%

KANSAS Leðurstóll
Verð: 16.900,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 11.830,-

-30%
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Í gegnum Ferð.is er leikur einn 
að skipuleggja draumaferðina,“ 
upplýsir Björn Guðmundsson, 

sölu- og markaðsstjóri Ferð.is.
Hann segir ferðaskrifstofuna 

svara kalli neytenda eftir ódýr-
um og öruggum kosti í skipulagn-
ingu ferðalaga, og með einföldu en 
skilvirku þjónustustigi sé hægt að 
bjóða ferðamönnum einstaklega 
hagstæð kjör. 

„Ferð.is er ferðaskrifstofa með 
öllum tilskildum leyfum og trygg-
ingum, og því frábrugðin öðrum 
bókunarsíðum. Í gegnum hana er 
í senn skemmtilegt og auðvelt að 
skipuleggja ferðalög; viðskipta-
vinir velja einfaldlega áfangastað 
sinn, brottfarardag og heimkomu-
dag, og ganga frá kaupunum á net-
inu,“ útskýrir Björn.

Í boði eru pakkaferðir, en einnig 
flug, hótel og bílaleigubílar. 

„Við bjóðum fjölbreytt úrval 
áfangastaða en sólarlandaferð-
ir eru áberandi fram til vorsins,“ 
segir Björn og nefnir Portúgal sem 
einn af aðaláfangastöðum Ferð.is 
á sumri komanda, en þangað hefst 
vikulegt flug frá 22. maí.

„Algarve-hérað er þekkt fyrir 
klettóttar strendur, hvítan sand og 
mikla veðursæld. Þar getur engum 
leiðst í fríinu því hvarvetna blasir 
við úrval afþreyingar og skemmt-
unar, eins og fyrsta flokks golfvell-
ir, tívolí, vatnagarðar og sædýra-
garðar,“ upplýsir Björn og bætir 
við að í Algarve bjóðist úrval gisti-
staða við allra hæfi.

„Fyrir fjölskyldufólk mælum við 
sérstaklega með Adriana Beach 
Club-hótelinu. Það er notalegt og 
líflegt smáhýsahótel með öllu inni-
földu, og einnig gnótt fjölskyldu-
herbergja í boði. Hótelið stend-
ur aðeins 300 metra frá ströndun-
um Praia da Falesia og Praia dos 
Tomates. Í Albufeira mælum við 
svo með Hótel Odnamar sem er 
íslenskum ferðalöngum að góðu 
kunnugt,“ segir Björn.

Ferð.is verður einnig með viku-
legt flug til Alicante á Spáni frá 28. 
mars til miðs októbers.

„Það hentar íslenskum sumar-
húsaeigendum í Alicante einkar 
vel, en einnig er stutt í ferða-
mannabæina Benidorm, Albir og 
Calpe.“

Ódýrari 
drauma-
ferðir
Ferð.is er ný ferðaskrifstofa 
á netinu. Þar gefst Íslend-
ingum kostur á ódýrum 
ferðum án þess að slakað sé 
á kröfum um öryggi, 
þjón ustu og góðan aðbúnað. 

Adriana Beach Club-hótelið á Algarve er vinsæll valkostur fjölskyldufólks sem kýs notalegheit í smáhýsum og líflega afþreyingu í sundlaugargarðinum, en hótelið stendur einnig skammt frá ströndinni. 

Ferð.is flýgur til Portúgal með Icelandair. ferð.is
sími 570 4455

Flug fram og til baka með flugvallarsköttum. 

fljúgðu  ferð.is er íslensk ferðaskrifstofa sem 
einungis er starfrækt í gegnum netið. 
Íslendingum gefst með ferð.is kostur á að 
kaupa ódýrar ferðir á netinu án þess að 
slaka á kröfum um öryggi, þjónustu og 
góðan aðbúnað.

Portúgal 
í sumar

ekki salta 
sumarfríið! 

Beint vikulegt 
flug í allt 
sumar 
frá 8. maí

Skelltu þér til Portúgal 
í sumar á toppverði. 

*Fyrsta brottför er 8. maí og næsta 22. maí, upp frá því er flogið vikulega

Ný ferðaskrifstofa á netinu
ferð.is

fyrir
  minna

Verð frá 93.515 kr. 

Flug og gisting
Ondamar Hotel  
22. - 29. maí. 

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með 
1 svefnh. Innifalið: Flug, skattar og gisting. 
Verð m.v. 2 í stúdió frá 100.191 kr. 

Á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í þríbýli.
Innifalið: Flug, skattar og gisting með öllu inniföldu. 
Verð m.v. 2 í tvíbýli frá 136.370 kr.

Algarve Algarve Algarve

Verð frá 116.990 kr. 

Flug og gisting
Adriana Beach Club
Allt innifalið!  22. - 29. maí  

Verð frá 77.700 kr. 
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Flugsæti 
10. júlí
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Flugfrelsi heitir ný og spennandi vara 
sem Flugfélag Íslands hefur hafið 
sölu á. „Um er að ræða nokkurs konar 

klippikort sem hentar vel þeim sem eru 
mikið á ferðinni innanlands,“ útskýrir Eva 
Björk Guðjónsdóttir, deildarstjóri þjónustu-
vers Flugfélags Íslands. 

Flugfrelsi er ætlað fólki sextán ára og 
eldra. Þá eru keyptir sex flugleggir á sér-
stöku tilboðsverði en Flugfrelsi kost-
ar 64.500 krónur sem gera 10.750 krón-
ur fyrir hvern fluglegg. „Þá eru skilmálar 
Flugfrelsisins einnig mjög góðir. Til dæmis 

er enginn bókunarfyrirvari og farið er 
endurgreitt að fullu ef afbókað er og látið 
vita fyrir brottför,“ útskýrir Eva Björk.

Hún útskýrir að Flugfrelsiskortin virki 
svipað og klippikort. „Þegar kortið er keypt 
fær kaupandinn númer kortsins og það 
númer er gefið upp þegar flug er bókað og 
það flug svo dregið af inneign á kortinu,“ 
lýsir hún. 

Eva Björk segir sölu Flugfrelsisins fara vel 
af stað og því ljóst að þessi nýjung leggst vel í 
viðskiptavini Flugfélags Íslands. „Við höfum 
líka ákveðið að bjóða upp á Flugfrelsi á til-
boðsverði út janúar,“ segir Eva Björk en á til-
boðinu kostar Flugfrelsiskortið 59.850 krón-
ur, eða 9.975 krónur flugleggurinn.

Afsláttarkjör fyrir börn og unglinga
Flugfrelsi er byggt á eldri vöru sem hefur 
verið í boði hjá Flugfélagi Íslands. Flugfélag 
Íslands hefur til dæmis síðan 2005 boðið 

afsláttarkjör fyrir börn sem fljúga reglulega 
ein á milli landshluta. „Við köllum þessa 
krakka Flugkappa,“ segir Eva Björk glaðlega. 
Afslátturinn fæst með því að foreldrar eða 
forráðamenn kaupa kort með tíu flugleggj-
um á afsláttarkjörum.  „Þessi kort eru mjög 
vinsæl og eru Flugkapparnir orðnir margir.“

Árið 2008 bætti Flugfélag Íslands síðan 
við nýrri vöru, SMU (sem þýðir: súper 
mikilvægur unglingur) sem er inneignar-
kort með  sex flugleggjum. „SMU er ætlað 
fyrir tólf til sextán ára unglinga.  Börnin 
verða unglingar og unglingarnir verða full-
orðnir og fljótlega fór Flugfélag Íslands að 

fá fyrirspurnir um sambærileg afsláttarkjör 
fyrir fullorðna  fólkið og þá varð Flugfrelsi 
til,“ segir Eva Björk og er ánægð með frábær-
ar viðtökur.

Hægt er að kaupa og fá allar upplýsing-
ar um Flugfrelsi á heimasíðu Flugfélags 
Íslands www.flugfelag.is. 

Skilmálar eru mjög 
góðir. Til dæmis  er 

enginn bókunarfyrirvari.

Flugfrelsi fyrir sextán ára og eldri
Flugfélag Íslands býður upp á nýjan kost fyrir fólk sem er mikið á ferðinni innanlands. Flugfrelsi kallast þessi nýja vara en í því felst að keyptir eru 
sex flugleggir en kortin virka svipað og klippikort. Nýjungin leggst vel í viðskiptavini sem margir hverjir hafa nýtt sér þetta nýja tækifæri.

„Um er að ræða nokkurs konar klippikort sem hentar vel þeim sem eru mikið á ferðinni innanlands,” segir Eva Björk Guðjónsdóttir hjá Flugfélagi Íslands. MYND/STEFÁN

1 Meiji-helgidómurinn og 
Sensoji-hofið í Tókýó.

30 milljónir gestir árlega
Meiji-helgidómurinn var byggður 
fyrir hundrað árum til að heiðra 
keisarahjónin japönsku, Meiji og 
Shoken. Sensoji-hofið sem einn-
ig er í miðri Tókýó var tileinkað 
Bodhisattva Kannon, samúðar-
fyllsta Búddanum, árið 628. 

2 Kashi Vishwanath-hofið í 
Varanasi á Indlandi. 

21,9 milljónir gesta
Hofið, með sínum tveimur gullnu 
hvolfþökum, stendur við vest-
ari bakka Ganges-fljótsins og er 
ásamt f ljótinu einn heilagasti 
staður hindúa. 

3 Basilíkan í Guadalupe 
í Mexíkó borg. 

20 milljónir gesta
Bygging eldri basilíkunnar hófst 
snemma á sextándu öld og lauk 
árið 1709. Hin nýja basilíka var 
byggð upp úr 1970 og lítur út eins 
og íþróttaleikvangur. Þar eiga að 
komast fyrir um 50 þúsund gestir. 

4 Tirupati Tirumala Devastha-
nams-hofið í Andhra 

Pradesh á Indlandi. 
18,25 milljónir gesta
Hópur fólks af hindúatrú sem 
lagði áherslu á jöfnuð og ást byrj-
aði byggingu þessa hofs fyrir um 
1200 árum. 

5 Notre Dame-dómkirkjan í 
París. 13,65 milljónir gesta

Notre Dame er vinsælasti ferða-
mannastaður Frakklands. Kirkj-
an var reist á árunum 1163 til 
1345.

6 Sacré Coeur-basilíkan í 
París. 10,5 milljónir gesta

Basilíka hins heilaga hjarta 
stendur björt og fögur á toppi 
hæðar þar sem gott útsýni er yfir 
Parísarborg.

Mest sóttu must-
erin og hofin
Vefsíðan www.travelandleisure.com hefur tekið saman 
lista yfir þá helgu staði í heiminum sem eru mest 
heimsóttir af ferðamönnum. 
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Frábært verð
Frá 102.600 kr. – með allt innifalið
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð á Dream 
Villa Tagoro 6. júní í 7 nætur. Verð m.v. 2 fullorðna í íbúð kr. 124.900 á 
mann.

Frábært verð
Frá kr. 98.900 – með allt innifalið 
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í herbergi á 
Griego Mar 19. júní í 7 nætur. Verð m.v. 2 fullorðna  í herbergi 
kr. 117.600 á mann.
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Sumarið kemur!

Sala sumarleyfisferðanna 2012 er hafin!
Heimsferðir hefja nú sölu á sumarleyfisferðunum 2012. Í boði eru frábærir áfangastaðir, 
fjölbreyttir gistivalkostir, fyrsta flokks þjónusta og ótrúlega hagstæð verð. 

Bókaðu strax 

og tryggðu þér 

hagstæðasta 

verðið! 

frá kr. 102.600 – með allt innifalið

frá kr. 98.900 – með allt innifalið 

Tenerife

Costa del Sol



Frábært verð
Frá 135.900 kr. – með allt innifalið í tvær vikur
Netverð á mann í, m.v. 2 fullorðna og 1 barn, 2-11 ára, í herbergi á Globales 
Playa Santa Ponsa 29. maí í 14 nætur. Verð m.v. 2 fullorðna  í herbergi 
kr. 159.400 á mann. 

Mallorca

Madeira í vor

frá kr. 135.900 – með allt innifalið

Sérferð 10.-20. apríl
Madeira, er stundum nefnd „skrúðgarðurinn í Atlantshafinu“ 
enda með fádæmum gróðursæl og býr yfir einstökum 
náttúrutöfrum. Hér ríkir afar þægilegt loftslag allan ársins hring. 
Innan um tilkomumikil fjöll, vínekrur, ávaxtagarða og fagran 
hitabeltisgróðurinn hafa eyjaskeggjar skapað hina fullkomnu 
aðstöðu ferðamannsins. Í þessari sérferð verður dvalið á góðu 
4* hóteli skammt fyrir utan höfuðborgina. Fjölmargar spennandi 
kynnisferðir eru innifaldar í verð ferðarinnar þar sem farþegar 
kynnast töfrum þessar fallegu eyju.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða á heimsferdir.is

Alicante Billund
frá kr. 19.900 
Flugsæti á mann aðra leiðina á völdum 
dagsetningum.

frá kr. 13.900 
Flugsæti á mann aðra leiðina á völdum 
dagsetningum.

borgarferða
Glæsilegt úrval

í vor  Barcelona
 Prag
 Budapest

 Ljubljana
 Sevilla

Frábærar sérferðir Vínarborg og Györ
Bratislava – Budapest 

27. apríl - 1. maí 
Beint flug til Budapest 

Verð á mann:
Kr. 145.900 á mann í tvíbýli. 
Kr. 159.900 á mann í einbýli. 

Innifalið:
Flug til og frá Budapest, skattar, gisting á góðum 3*/ 3*+  
hótelum í 4 nætur með morgunverðarhlaðborði. 4 kvöldverðir.  
Kynnisferðir um: Vínarborg, Bratislava, Györ og Budapest.  
Akstur til og frá flugvelli og á milli áfangastaða. 
Íslensk fararstjórn miðað við lágmarksþátttöku 20 manns. 

Dresden
27. apríl - 1. maí 
Beint flug til Prag 

Verð á mann:
Kr. 159.900 á mann í tvíbýli.                                 
Kr. 176.800 á mann í einbýli. 

Innifalið:
Flug til og frá Prag, skattar, gisting í 
4 nætur með hálfu fæði. Kynnisferð um 
Dresden og Meissen. Akstur til og frá 
flugvelli og íslensk fararstjórn miðað við 
lágmarksþátttöku 20 manns. 

Verð kr. 237.900 
á mann í tvíbýli.

Innifalið:
Flug, skattar, gisting á 4* hóteli 
með hálfu fæði í 10 nætur, 
5 kynnisferðir, akstur til og frá 
flugvelli og íslensk fararstjórn. 
Miðað við lágmarksþátttöku 
20 manns.

Fararstjóri: 
Ása María Valdimarsdóttir
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ÚT AÐ BORÐA Í SVÍÞJÓÐ
Svo gæti farið að ódýrara verði að fara út að borða í Svíþjóð á næstunni 
þar sem stjórnvöld þar í landi hafa lækkað virðisaukaskatt á matsölustöð-
um. Frá þessu greinir vefsíðan turisti.is.
Um áramótin lækkaði 
skatturinn úr 25 pró-
sentum niður í tólf 
en með lækkuninni 
vonast stjórnvöld til 
að heimamenn verði 
duglegri við að fara út 
að borða en vissulega 
græða ferðamenn einnig á 
þessu fyrirkomulagi.

Vefurinn www.iceland.ja.is var opnaður við hátíðlega athöfn í Lista-
safni Reykjavíkur nýlega. Markmið hans er að veita erlendum ferða-
mönnum betra aðgengi að upplýsingum um landið og íslenskar vörur 
og þjónustu. Vefurinn er samstarfsverkefni Já og aðila í ferðaþjónustu 
enda gerir hann íslensk fyrirtæki sýnilegri ferðamönnum, bæði áður 
en þeir koma til landsins og meðan á dvöl þeirra stendur. Um svokall-
aðan snjallan vef er að ræða sem notandinn nær auðveldlega í, hvort 
sem hann er í tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma.

Já sér um rekstur ítarlegs gagnagrunns yfir öll íslensk fyrirtæki 
sem er uppfærður daglega. Öll ferðaþjónustufyrirtæki sem þegar 
eru skráð hjá Já færast sjálfkrafa á hinn nýja vef, www.iceland.ja.is, 
þeim að kostnaðarlausu. Þar verður líka hægt að finna þau á rafrænu 
landakorti og sjá hver þeirra eru innan seilingar hverju sinni. - gun

Upplýsingavefur um Ísland

Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Já, og 
Frímann Gunnarsson, heimsborgari og alls-
herjar frömuður, við opnun iceland.ja.is

VORHÁTÍÐ Á NÆSTA LEITI
Kínverjar eru nú í óðaönn að 
undirbúa vorhátíðina sem hefst 
með pompi og prakt á mánudag 
og stendur yfir í fjörutíu daga. 
Hátíðarhöldin eru talin vera þau 
mikilvægustu í Kína þar sem 
fjölskyldur sameinast til að fagna 
nýju ári en það er að þessu sinni 
kennt við Drekann samkvæmt 
kínverskri stjörnuspeki.
Þegar hafa milljónir Kínverja 
ferðast til fjölskyldna sinna. Talið 
er að meira en þrír milljarðar ferða 
verði farnar meðan á hátíðarhöld-
unum stendur.

EINSTAKT NÁTTÚRU
GRIPASAFN
Kvikmynd bandaríska leikstjór-
ans Woodys Allen, Midnight in 
Paris, sló í gegn á síðasta ári og er 
hans aðsóknarmesta frá upphafi. 
Myndin segir af bandarískum 
handritshöfundi sem ferðast 
aftur í tímann í París og hittir þar 
marga mikilsmetna listamenn 
á þriðja tug síðustu aldar. 
Ýmsum þekktum kennileitum 
bregður fyrir, þar á meðal nátt-
úrugripasafninu Deyrolle sem á 
sér langa sögu en það hýsir stórt 
safn uppstoppaðra dýra, allt frá 
sjaldgæfum skordýrum og upp 
í ljón og tígrisdýr. Hluti safnsins 
eyðilagðist í bruna 2008 og síðan 
þá hafa vísindamenn um allan 
heim bætt skaðann með því að 
gefa safninu fágæt sýnishorn.

Ferðaskrifstofa
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Bjóðum aftur hin geysivinsælu VIVA hótel þar sem aðbúnaður 
fyrir fjölskyldufólk er eins og hann gerist bestur!

Sumar 2012

- Perlan í Miðjarðarhafinu

98.800 kr.frá:
Verð miðast við 2 fullorðna og 2 börn. 
22. maí  gist í 7 daga á Hótel VIVA Sunrise.

- ódýrustu sætin bókast fyrst!


