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Ferðirnar hafa fengið nafn
ið „Bali Hai“ með skírskotun til 
söngsins fræga úr kvikmyndinni 
South Pacific. Örnólfur Árnason 
dvaldi á Balí í vetur og seg
ist hvergi hafa verið þar 
sem gestkomandi 
fólk hefur orðið 
jafn heillað af 
landi og þjóð og 
á Balí og hefur 
hann þó víða 
komið, enda 
einn reynd
ast i  farar
stjóri landsins.

„Eitt sinn 
þegar við vorum 
að sleikja sólina 
í friðsælum hót
elgarðinum í miðjum 
unaðs bænum Úbúd laust 
þeirri hugmynd í hausinn á mér 
ofan úr heiðum himninum að ef 
nokkur staður væri tilvalinn fyrir 
þá sem vilja flýja skammdegið og 
vetrarkuldann á Íslandi hlyti það 
að vera þessi paradís. Þarna er 
hitinn rétt rúmlega 30 gráður alla 
daga ársins og bæði nauðsynjar 
og allar helstu unaðssemdir sem 
freista okkar Vesturlandabúa eru 
á boðstólum fyrir helmingi lægra 
verð en heima,“ segir Örnólfur 
inntur eftir því hvernig ferðirn
ar komu til.

Farnar verða tvær ferðir næsta 

vetur. Frá 18. október og fram í 
miðjan desember og janúar fram 
í mars. Hver dvöl mun að sögn 
Örnólfs skiptast í tvennt. „Við 

dveljum tæpar sex vikur í 
Úbúd, menningarhöfuð

stað Balí, og svo 18 
daga í strandbæn

um Sanúr. Þótt 
höfuð áherslan 
sé á að njóta 
lífsins í mak
indum verð
ur heilmargt 
á dagskrá. Ég 

fer með fólkið í skoðunarferðir 
um eyna og alls kyns heimsóknir 
til að kynnast mannlífinu á Balí 
en Helga leiðir qi gong og jóga 
þrjá morgna í viku. Þá verðum við 
með fræðslu og skemmtidagskrá 
síðdegis þrisvar í viku. Eins verða 
farnar gönguferðir um Úbúd og 
nágrenni og farið í heimsóknir á 
listasöfn og alls kyns forvitnilega 
staði,“ upplýsir Örnólfur.

Hann segir langdvalarpró
grammið fyrst og fremst hugs
að fyrir þá sem annaðhvort eru 

hættir að vinna eða hafa tekið sér 
frí frá störfum „Úbúd er einhver 
heppilegasti staður til langdvalar 
sem ég hef komið á því þar er svo 
margt hægt að hafa fyrir stafni. 
Örstutt er frá hótelinu okkar við 

Apaskógarstræti að konungshöll
inni og markaðnum. Á leiðinni 
eru svo tugir góðra veitingahúsa, 
verslana og listgallería.“

En hvað hefur Balí fram yfir 
aðrar eyjar? „Ég hef komið til 

margra frábærra eyja. Má þar 
nefna Mallorca, Ibiza, Kúbu, 
Tene rife, Lanzarote, La Palma og 
Gran Canaria og allar hafa þær 
margt til síns ágætis. Engin er þó 
að mínum dómi eins vel til þess 
fallin fyrir Íslendinga að njóta 
lífsins að vetrarlagi og Balí.“

Að sögn Örnólfs hefur Balí yfir 
sér meiri töfraljóma en flestir ef 
ekki allir áfangastaðir vestrænna 
ferðamanna nú á tímum. „Það er 
ekki að ástæðulausu. Þar er fá
dæma stórbrotin náttúrufegurð. 
Upp úr eynni norðanverðri tróna 
tindar margra hárra eldfjalla og 
suðurhlíðarnar eru ristar giljum 
og skógi vöxnum gljúfrum með 
ám sem renna í fossum og flúðum. 
Þá úir þarna og grúir af ævaforn
um hindúahofum sem eru enn í 
fullri notkun.“ Örnólfur telur ljúft 
viðmót og yndisþokka íbúa þó 
heilla fólk hvað mest. „Þar liggur 
held ég helsta ástæðan fyrir því 
hvað margir líkja Balí við para
dís.“

En er þetta ekki svolítið langt 
að fara? „Jú, því er ekki að neita 
en á móti koma þau þægindi að 
hægt er að skrá farangurinn alla 
leið frá Keflavík til Balí og þá er 
sérlega gott að ferðast með Thai 
Air. Flestir ná því að sofna og hvíl
ast svolítið. Á bakaleiðinni er svo 
boðið upp á tveggja daga stopp í 
Bangkok sem styttir heimflugið.“

Hvergi séð fólk jafn heillað
Íslendingar eru í auknum mæli farnir að renna hýru auga til eyjunnar Balí í Indónesíu og leggja æ fleiri leið sína hálfa leið yfir hnöttinn til að 
njóta þar lífsins lystisemda. Í vetur mun ferðaskrifstofan Farvel í fyrsta skipti bjóða upp á tveggja mánaða vetrardvöl á eynni í samstarfi við 
hjónin Örnólf Árnason og Helgu E. Jónsdóttur. Að sögn Örnólfs hefur eyjan yfir sér meiri töfraljóma en flestir aðrir áfangastaðir.

Örnólfur segir balí 
tilvalinn stað fyrir 

Íslendinga sem eru 
hættir að vinna að njóta 

lífsins að vetrarlagi.

Ég hef hvergi verið þar sem gestkomandi  
fólk hefur orðið jafn heillað af landi og þjóð 

og á balí.
 Örnólfur Árnason

• Tilbúið til matreiðslu eftir 3-4 mínútur
• Afkastamikið og öflugt
• Innbyggð vifta sem tryggir kolum súrefni
• Tvöfaldur veggur - kemur í veg fyrir að ytra byrði hitni
• Mjög góð hitastýring á kolum

• Hægt að færa grillið til eftir þörfum meðan það er í notkun
• Fitan lekur ekki á kolin
• Auðvelt að þrífa - hægt að taka alveg í sundur
• Má fara í uppþvottavél
• Taska fylgir með

SJÓÐHEITUR FÉLAGI
Smágert grill - tilvalið í ferðalagið eða á svalirnar

KOLAGRILL
TILBÚIÐ Á 

3 
MÍNÚTUM

Verð frá kr. 34.000,- m/vsk

Til í dökkgráu...…

...og fleiri 
  fallegum litum

Veit á vandaða lausn
Verið velkomin í verslun okkar að Síðumúla 16 

Opið mán - fös 8:30 - 17:00
Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

Það úir og grúir af ævafornum hindúahofum á balí sem enn eru í fullri notkun.
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Farvel er nýtt íslenskt ferðafélag sem opnar landsmönn-
um nýjar og spennandi leiðir að framandi slóðum. Farvel 
skipuleggur klæðskerasniðnar einkaferðir samsettar fyrir 
hvern viðskiptavin, einstaklinga, pör og fjölskyldur, stærri 

eða smærri hópa. Þá býður Farvel opnar hópferðir þar sem 
hver og einn getur slegist með í för. Menning, fjölskrúðugt 
mannlíf og ósnortin náttúra samhliða dekri og sældarlífi í 
hæfilegum hlutföllum. Ævintýrin bíða þín – Farvel.

Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík
 Sími 415 0770, farvel@farvel.isFarvel byggir á áratugareynslu, þekkingu og þjónustu Ferðaskrifstofunnar Óríental í sérferðum og leiðöngrum um Asíu.

INNIFALIÐ
Flug frá Keflavík til Denpasar á Balí með Icelandair og 
Thai Airways.

Gisting með morgunverði.

Hálft fæði – val um hádegisverð eða kvöldmat.

Þrjár dagsferðir um Balí.

Jóga og Qi Gong þrjá morgna í viku. Fræðslu- og 
skemmtidagskrá þrjá daga vikunnar, gönguferðir, 
heimsóknir á söfn o.fl. auk fjölbreyttrar afþreyingar.

Aðstoð með vegabréfsáritun til Indónesíu.

Íslensk fararstjórn og umsjón Örnólfs og Helgu.

Töfraeyjan Balí seiðir alla. Hún hefur svo margt sem 
okkur Vesturlandabúa dreymir um, yndislegt loftslag, 
stórbrotna náttúrufegurð, eldfjöll, skógivaxin gljúfur, 
heillandi mannlíf í sveitum og þorpum og fólk sem 
tekur alúðlega á móti gestum. Það eykur enn á 
aðdráttaraflið að á Balí eru dásamlegir gististaðir 
með öllum nútímaþægindum, frábær veitingahús og 
flest annað sem hugur Vesturlandabúans girnist. 
Allur er sá munaður á miklu lægra verði en í Evrópu 
eða Ameríku.

Farvel býður nú upp á vetrardvöl á Balí í samstarfi við 
Örnólf Árnason. Dvalið verður í Úbúd, höfuðstað 
menningar- og listalífs eyjarinnar og í strandbænum 
Sanúr. Á báðum stöðum er gist á úrvalshótelum í 
miðbænum.

Fjölbreytt dagskrá undir stjórn Örnólfs og Helgu konu 
hans stendur gestum til boða, skemmtun, fróðleikur, 
kynnisferðir, afþreying, Qi Gong, jóga og margt fleira.

Örnólfur og Helga verða allan tímann dvalargestum 
til halds og trausts.vera þér innan handar og 
dvalargestum til trausts. 

farveltravelfarvel.is farvel_travel

farveltravelfarvel.is farvel_travel

Tveggja mánaða frí frá íslenska vetrinum EINBÝLISGJALD: 70.000 KR.839.000 KR.

ÖRNÓLFUR ÁRNASON
Örnólfur hefur gert fjölda 
útvarpsþátta um 
Suðaustur-Asíu og kynnt 
sér sögu, menningu og 
mannlíf á þessum 
slóðum. Leiðsögn og 
fararstjórn Örnólfs þykir 
einstök.

HELGA E. JÓNSDÓTTIR
Helga er leikkona og 
leikstjóri. Hún hafði um 
árabil umsjón með 
Listaklúbbi Þjóðleik-
hússins. Helga er 
jógakennari og hefur 
lengi  stundað Qi Gong. 
Hún hefur réttindi frá MK 
sem leiðsögumaður 
ferðamanna.

Vetur á Balí

8.–21. ÁGÚST 2016
519.000 KR.

389.250 KR.
EF BÓKAÐ ER FYRIR 21. MAÍ 2016

6.–19. NÓVEMBER 2016
609.000 KR.

535.920 KR.
EF BÓKAÐ ER FYRIR 21. MAÍ 2016

2.–18. OKTÓBER 2016
635.000 KR.

558.800 KR.
EF BÓKAÐ ER FYRIR 21. MAÍ 2016

sól og safarí Í TaílandI angkor-MekongSINGAPÚR, JAVA OG BALÍ

FARARSTJÓRN: ÖRNÓLFUR ÁRNASONFARARSTJÓRN: GUNNAR TORFI GUÐMUNDSSON FARARSTJÓRN: ÖRNÓLFUR ÁRNASON

25%
AFSLÁTTUR

12%
AFSLÁTTUR

12%
AFSLÁTTUR

Borgarstuð, strandlíf og villt náttúra Saga og mannlíf – menning og ævintýri Phnom Penh og Siem Reap

HÁMARK 18 Í HÓP HÁMARK 18 Í HÓP

DAGAR Í BANGKOK Á HEIMLEIÐ 
Á heimleið frá Balí eiga farþegar völ á að gista 
tvær nætur í Bangkok, t.d. til að gera hagstæð 
jólainnkaup.
Verð einungis 17.700 kr. í tvíbýli.

18. október–14. desember 2016 með Örnólfi Árnasyni og Helgu E. Jónsdóttur

FLEIRI FERÐIR FARVEL



 Það má finna sér ýmislegt til dundurs á eyjunni 
svo sem að sigla, kafa niður að skipsflökum og læra 
á brimbretti og seglbretti. Auk þess eru þar góðar 
gönguleiðir og hægt að heimsækja hina ýmsu sögu
legu staði. 

Uppgönguleiðin var brött og við gengum í 
línu, með jöklabrodda og ísexi. Mér fannst 

erfiðast að ganga í línunni. Skemmtilegast og það 
besta við gönguna var sigurgleðin þegar við kom
umst á toppinn.

Aron Freyr Stefánsson

Tortóla er stærst Bresku Jómfrúa-
eyja og hefur flesta íbúa þeirra en 
er þrátt fyrir það alls ekki stór, 
tæplega tuttugu kílómetra löng 
og fimm kílómetrar á breidd. Þar 
búa tæplega 24 þúsund manns og 
þar af búa 9.400 í Road Town sem 
er stærsti bærinn. Tortóla er eld-
fjallaeyja og er hæsti tindur henn-
ar Mount Sage sem er 530 metrar. 
Vægir jarðskjálftar eru þar tíðir.

Á norðurströnd eyjarinnar eru 
bestu baðstrendurnar, þar á meðal 
Smuggler’s Cove, Long Bay, Cane 
Garden Bay, Brewer’s Bay, Josiah’s 
Bay og Lambert-strönd. Auk þess 
að liggja og flatmaga á ströndinni 
má finna sér ýmislegt til dundurs 
á eyjunni Tortóla svo sem að sigla, 
kafa niður að skipsflökum og læra 
á brimbretti og seglbretti. Þar eru 
góðar gönguleiðir og hægt að heim-
sækja hina ýmsu sögulegu staði.

Á vefsíðu Lonely Planet er tal-

inn upp fjöldi staða sem blaðamenn 
hennar telja þess verða að heim-
sækja og hér eru nokkrir þeirra 
áhugaverðustu.

Sage Mountain National Park
Þjóðgarður sem liggur í kringum 
hæsta tind eyjunnar. Skógurinn 
er ekki eiginlegur regnskógur þar 
sem þar rignir ekki nógu mikið til 
að hann flokkist sem slíkur en samt 
sem áður hefur svæðið mörg ein-
kenni alvöru regnskógar. Skógur-
inn er svalur og rakur og þar má 

finna hinar ýmsu frosk- og eðluteg-
undir. Gestir skógarins ættu að líta 
sérstaklega eftir háum burknum, 
mahónítrjám og öðrum plöntum 
sem hafa ekki breyst frá tímum 
risaeðlanna.

Callwood-rommverksmiðjan
Elstu starfandi áfengisgerð í Aust-
ur Karíbahafi má finna í vestur-
hluta Cane Garden Bay þar sem 
Callwood-fjölskyldan hefur brugg-
að Arundel-romm í meira en þrjú 
hundruð ár. Í lítilli verslun fæst 

þessi ljúffengi drykkur heima-
manna en þar má einnig smakka 
afurðina og fara í skoðunarferð.

Aragorn’s Studio
Í bænum Trellis Bay stofnaði 
heimamaðurinn og málmlistamað-
urinn Aragorn Dick-Read fyrir 
nokkru stúdíó sitt sem stækkaði 
jafnt og þétt. Í dag er stúdíóið orðið 
að listamiðstöð þar sem sjá má leir-
listamenn og batíkgerðarfólk að 
störfum. Aragorn heldur einnig 
fjölskylduvæn teiti á fullu tungli.

JR O’Neal grasagarðurinn
Garðurinn er þægilegt athvarf frá 
umferð, hávaða og hita Road Town. 
Þar er hægt að tylla sér á bekki 
inni á milli framandi hitabeltispl-
antna en þar er líka að finna tjörn 
alsetta vatnaliljum, lítinn regn-
skóg, kaktus lund og kryddjurta-
garð.

Government House
Þetta hvítkalkaða setur sem stend-
ur við enda aðalgötu Road Town 
eins og tákn um heimsveldið er 
klassískt dæmi um breskan ný-
lendustíl í arkitektúr. Áður var 
húsið heimili ensks ríkisstjóra 
yfir Bresku Jómfrúaeyjum en er í 
dag lítið safn með húsgögnum og 
öðrum gripum frá tímabilinu.

North Shore Shell Museum
Skeljasafn norðurstrandarinnar er 
frekar alþýðugallerí eða skranbúð 
en safn, en það er töff sama hvaða 
nafni það er kallað. Það er opið á 
ýmsum tímum, allt eftir því hve-
nær eigandinn, Egbert Don ovan, 
er á svæðinu til að sýna gestum 
safnið. Hann mun svo að öllum 
líkindum líka hvetja gestina til að 
kaupa sér eitthvað eða fá sér að 
snæða á veitingastaðnum á efri 
hæðinni.

Siglingar, sól og sandur á Tortóla
Það er varla til sá Íslendingur sem ekki hefur heyrt minnst á Tortóla. Flestir tengja staðinn við skattaskjól og vita kannski að Tortóla er ein 
af Bresku Jómfrúaeyjunum en lengra nær þekkingin varla. Það er því ekki úr vegi að kynna eyjuna margumtöluðu betur fyrir lesendum.

Það eru margar fallegar baðstrendur á Tortóla eins og þessi í Long Bay. 
NORDIC PHOTO/GETTY

Í Sage Mountain National Park er 
margt að sjá, til dæmis plöntur frá 
þeim tíma þegar risaeðlur voru uppi. 

Það er hægt að finna sér margt til afþreyingar á Tortóla, meðal annars brimbretta
námskeið. 

Gangan gekk bara vel, við rúlluð-
um þessu upp,“ segja mæðginin 
Hanna Gréta Pálsdóttir og Aron 
Freyr Stefánsson en þau gerðu 
sér lítið fyrir og gengu á Snæ-
fellsjökul um síðustu helgi. Gang-
an tók tíu tíma en Hanna Gréta og 
Aron hafa undirbúið sig í nokk-
urn tíma. Þau eru bæði miklir 
útivistargarpar og ganga reglu-
lega með hópnum Fyrsta skrefið 
í Ferðafélagi Íslands. Í hópnum 
sem gekk á jökulinn voru þrjátíu 
og níu manns.

„Þessi hópur, Fyrsta skrefið, 
hefur verið að ganga einu sinni 
til tvisvar í viku saman frá því í 
janúar. Eins og nafnið á hópnum 
bendir til voru margir að byrja 
að ganga á fjöll í janúar,“ segir 
Hanna Gréta. „Við Aron höfum 
stefnt að því að ganga á Snæfells-
jökul í tæplega ár og höfum verið 
að ganga að minnsta kosti einu 
sinni í viku. Ætli við séum ekki 
búin að ganga á um það bil tutt-
ugu fjöll frá því í janúar. Í vik-
unni fyrir ferðina fórum við upp 
í Bláfjöll að æfa okkur í að ganga 
á broddum og í línu. Við æfðum 
okkur meðal annars í að stoppa 
okkur með ísexinni í brekku,“ út-
skýrir Hanna og Aron segir að 

Sigurgleðin á toppnum það besta
Mæðginin Hanna Gréta Pálsdóttir og Aron Freyr Stefánsson ganga reglulega á fjöll saman með Ferðafélagi Íslands. Frá því í janúar hafa 
þau gengið á tuttugu fjöll. Um liðna helgi gengu þau á Snæfellsjökul með hópi fólks, vopnuð ísöxum og broddum. 

Aron Freyr er mikill göngugarpur og hefur gengið á tæplega tuttugu fjöll í vetur 
með mömmu sinni.

Mæðginin í upphafi göngunnar á Snæfellsjökul en þau gengu í 39 manna hópi 
Ferðafélags Íslands á jökulinn um liðna helgi.   MYNDIR/HANNA GRÉTA PÁLSDÓTTIR

það að ganga í línu hafi verið það 
sem mest reyndi á í ferðinni.

„Það var gott veður til að byrja 
með en um ellefuleytið dró fyrir 
sólu og fór að blása. Þá varð frek-
ar kalt. Uppgönguleiðin var brött 
og við gengum í línu, með jökla-
brodda og ísexi. Mér fannst erf-
iðast að ganga í línunni. Skemmti-
legast og það besta við gönguna 
var sigurgleðin þegar við kom-

umst á toppinn,“ segir Aron og 
mamma hans tekur undir það. 
„Við erum afar stolt yfir því að 
hafa klárað þetta. Í sumar ætlum 
við svo í góða útilegu á litla hús-
bílnum okkar og elta góða veðr-
ið. Það verða pottþétt farnar ein-
hverjar gönguferðir. Við ætlum til 
dæmis að ganga Fimmvörðuháls-
inn og svo ætla ég sjálf að ganga á 
Snæfell,“ segir Hanna Gréta.

FERÐIR Kynningarblað
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OPIÐ Í DAG 
LAUGARDAG, KL. 11-15  
ÁFRAM SAMA LÁGA VERÐIÐ Í SÓLINA 
FLUG, GISTING, ÍSL.FARARSTJÓRN OG TASKA

Úrval Útsýn  |  Hlíðasmára 19  |  585 4000  |  uu.is

SUMARFRÍ VERÐ FRÁ 59.900 KR.  

FERÐAMÁLA 
SKÓLINN 

STARFSTENGT FERÐAFRÆÐINÁM 

 
 
Ævintýralegur starfsvettvangur 

 
 

Langar þig að starfa í ört vaxandi atvinnugrein 
– eða ertu starfandi í ferðaþjónustu? 

 

www.mk.is 
Ferðamálaskólinn sími: 594 4020 

ferdamalaskolinn@mk.is 
 

Ferðamálaskólinn býður upp á fjölbreytt og spennandi nám fyrir fólk  
á öllum aldri sem er með brennandi áhuga á Íslandi sem ferðamannalandi. 

Innritun í nám á haustönn 2016 er hafin. 



Mallorca 
Betri ferð - fyrir betra verð

Royal Cristina 
Playa de Palma  **** 
Verð frá 134.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í fjölskylduherbergi.  
Verð frá 139.900 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í herbergi. 
Með morgunverði.

Playa Dorada 
Sa Coma **** 

Verð frá 119.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi. 
Verð frá 129.900 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í stúdíó. 
Allt innifalið.

Cristobal Colon **** 
Playa de Palma 
Verð frá 114.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og eitt barn 2ja 
til 11 ára í herbergi. Verð frá 129.900 kr 
á mann m.v. tvo fullorðna í herbergi. 
Með hálfu fæði.

Apt. Santa Ponsa 
Santa Ponsa ** 
Verð frá 89.900 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með 2 svefnherbergjum 
og 84.900 m.v. 2 fullorðna og 2 
börn 2ja til 11 ára í íbúð með einu 
svefnherberbergi. Án fæðis.

Rosa del Mar **** 
Palmanova 

Verð frá 74.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
superior stúdíó. Verð frá 114.900 á 
mann m.v. 2 fullorðna í superior stúdíó. 
Án fæðis.

Iris Apartments ** 
Sa Coma 

Verð frá 69.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 3 börn 2ja 
til 11 ára og 79.900 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn 2ja til 11 ára í íbúð með  2 
svefnherbergjum. Án fæðis.

31. maí í 7 nætur

31. maí í 7 nætur

31. maí í 7 nætur31. maí í 7 nætur

31. maí í 7 nætur

5. júlí í 7 nætur

Afsláttur  fyrir börnin!

70%
Afsláttur  fyrir börnin!

70%

Creta Palace ***** 
Rethymnon 
Verð frá 199.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í fjölskylduherbergi í smáhýsi og 
219.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
herbergi. 
Með hálfu fæði.

Porto Platanias *** 
Platanias 
Verð frá 179.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnh.herb á 2 
hæðum og 186.500 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í herbergi 
Allt innifalið.

Oscar Village Suites *** 
Chania 
Verð frá 119.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi og 
159.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
íbúð. 
Með morgunverði.

Orion Star *** 
Chania 

Verð frá 109.400 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og þrjú börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með 2 svefnherberbergjum 
og 138.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna 
í íbúð. 
Án fæðis.

Golden Sand *** 
Chania 

Verð frá 85.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 áraí íbúð með einu svefnherbergi og 
129.100 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
stúdíó. 
Án fæðis.

Sunset Suites *** 
Platanias 
Verð frá 79.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi og 
139.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
stúdíó.  
Án fæðis. 

Afsláttur  fyrir börnin!

70%
Afsláttur  fyrir börnin!

70%

6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur 6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur

Gríska eyjan Krít
Kynntu þér frábær tilboð fyrir 
börnin.

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.ISVITA er lífið
Skráðu þig  
í netkluúbbinn - VITA.is

Vertu vinur VITA á Facebook | www.facebook.com/vitaferdir



Mallorca 
Betri ferð - fyrir betra verð

Royal Cristina 
Playa de Palma  **** 
Verð frá 134.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í fjölskylduherbergi.  
Verð frá 139.900 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í herbergi. 
Með morgunverði.

Playa Dorada 
Sa Coma **** 

Verð frá 119.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi. 
Verð frá 129.900 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í stúdíó. 
Allt innifalið.

Cristobal Colon **** 
Playa de Palma 
Verð frá 114.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og eitt barn 2ja 
til 11 ára í herbergi. Verð frá 129.900 kr 
á mann m.v. tvo fullorðna í herbergi. 
Með hálfu fæði.

Apt. Santa Ponsa 
Santa Ponsa ** 
Verð frá 89.900 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með 2 svefnherbergjum 
og 84.900 m.v. 2 fullorðna og 2 
börn 2ja til 11 ára í íbúð með einu 
svefnherberbergi. Án fæðis.

Rosa del Mar **** 
Palmanova 

Verð frá 74.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
superior stúdíó. Verð frá 114.900 á 
mann m.v. 2 fullorðna í superior stúdíó. 
Án fæðis.

Iris Apartments ** 
Sa Coma 

Verð frá 69.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 3 börn 2ja 
til 11 ára og 79.900 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn 2ja til 11 ára í íbúð með  2 
svefnherbergjum. Án fæðis.

31. maí í 7 nætur

31. maí í 7 nætur

31. maí í 7 nætur31. maí í 7 nætur

31. maí í 7 nætur

5. júlí í 7 nætur

Afsláttur  fyrir börnin!

70%
Afsláttur  fyrir börnin!

70%

Creta Palace ***** 
Rethymnon 
Verð frá 199.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í fjölskylduherbergi í smáhýsi og 
219.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
herbergi. 
Með hálfu fæði.

Porto Platanias *** 
Platanias 
Verð frá 179.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnh.herb á 2 
hæðum og 186.500 kr. á mann m.v. tvo 
fullorðna í herbergi 
Allt innifalið.

Oscar Village Suites *** 
Chania 
Verð frá 119.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi og 
159.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
íbúð. 
Með morgunverði.

Orion Star *** 
Chania 

Verð frá 109.400 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og þrjú börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með 2 svefnherberbergjum 
og 138.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna 
í íbúð. 
Án fæðis.

Golden Sand *** 
Chania 

Verð frá 85.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 áraí íbúð með einu svefnherbergi og 
129.100 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
stúdíó. 
Án fæðis.

Sunset Suites *** 
Platanias 
Verð frá 79.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og tvö börn 2ja 
til 11 ára í íbúð með einu svefnherbergi og 
139.900 kr. á mann m.v. tvo fullorðna í 
stúdíó.  
Án fæðis. 

Afsláttur  fyrir börnin!

70%
Afsláttur  fyrir börnin!

70%

6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur 6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur6. júní í 10 nætur

6. júní í 10 nætur

Gríska eyjan Krít
Kynntu þér frábær tilboð fyrir 
börnin.

VITA | Skógarhlíð 12 | Sími 570 4444 | VITA.ISVITA er lífið
Skráðu þig  
í netkluúbbinn - VITA.is

Vertu vinur VITA á Facebook | www.facebook.com/vitaferdir



Hvað þú ert með í ferðatösk-
unni getur sagt heilmikið um hver 
þú ert. Ný rannsókn sem gerð 
var af Low Cost Holiday sýnir að 
sumir hlutir sem fólk getur ekki 
verið án í fríinu tengjast því hvað-
an það kemur. Það er ekki bara 
sólarvörn og bikiní sem er nauð-
synlegt að taka með sér. Miklu 
frekar er það eitthvað sem við 
borðum reglulega heima hjá 
okkur.

Könnunin var gerð meðal 7.500 

farþega frá 30 löndum. Þeir voru 
spurðir um venjur á ferðalögum. 
Englendingar taka með sér tepoka 
í ferðalagið. Finnar vilja ekki vera 
án saltlakkríss og Svíar fara ekk-
ert nema taka snúsið með. Í ferða-
töskum Þjóðverja er hins vegar 
ekki að finna pylsur heldur Ha-
ribo sælgæti. Danir taka með sér 
lifrar kæfu til annarra landa, jafn-
vel rúgbrauð líka.

Svisslendingar taka ekki mat 
með sér heldur svissneskan vasa-

hníf og þótt kínversk veitingahús 
séu um allan heim þá taka Kín-
verjar núðlur með sér til annarra 
landa. Bandaríkjamenn taka sal-
ernispappír með sér og Nýsjá-
lendingar tómatsósu. Kanada-
menn fara ekkert án þess að hafa 
„clamato“ sem er einhvers konar 
kryddaður tómatdjús. Íslendingar 
voru ekki með í þessari könnun en 
vitað er að margir hafa þeir farið 
með saltfisk eða annan íslenskan 
mat með sér til Spánar.

HVAÐ ER Í FERÐATÖSKUNNI?

Vorið og sumarið eru tími fjöl
breyttra matarhátíða í Evrópu 
og fjörið byrjar strax í maí. Um 
helgina fer stærsta matarvagnahá
tíð heims fram í Brussel í Belgíu. 
Á hátíðinni, sem heitir Brussels 
Food Truck Festival, munu rúm
lega 120 matarvagnar bjóða upp á 
fjölbreyttan mat frá öllum heims
hornum.

Eat Cambridge hefur verið hald
in árlega í Cambridge í Englandi 
síðan 2013. Hátíðin stendur yfir í 
tvær vikur og hefst í dag. Þar er 
lögð áhersla á að kynna fjölbreytt 
matvæli úr héraðinu og áhersla 
lögð á smærri framleiðendur.

Dagana 12. til 16. maí verður 
matarhátíðin The Weekend of the 
Rolling Kitchens haldin í Amster
dam í Hollandi. Þar safnast saman 
tugir matarvagna í Westergas
fabriek, sem er gömul gasverk
smiðja sem í dag er nýtt undir 
ýmsa viðburði. Áhersla er lögð á 
fjölbreyttan mat frá ólíkum lönd
um álfunnar og gott verð, enda 
er hátíðin jafnan vel sótt meðal 
heimamanna og ferðalanga.

Matarhátíðin Leeds Indie Food 
tekur Leedsborg í Englandi yfir 
dagana 12. til 30. maí en þetta er 
annað árið í röð sem hátíðin er 
haldin. Dagskrá hátíðarinnar er 
mjög fjölbreytt og fer fram á veit
ingahúsum og torgum borgarinn
ar auk þess sem fjölmargir matar
tengdir fyrirlestrar og viðburðir 
fara fram víða um borgina.

Matarhátíðir  
fram undan

Stærsta sýning sem haldin hefur 
verið á verkum graffítilista
mannsins Banksys verður opnuð 
í Róm á Ítalíu síðar í mánuðinum. 
Listasafnið Fondazione Roma 
ArteMus ei, sem er í miðri borg
inni, verður heimili 150 teikn
inga listamannsins frá 24. maí til 
9. september og verða þær hluti af 
nýrri sýningu sem kallast Stríð, 
markaðshyggja og frelsi.

Verk Banksys munu hanga á 
meðal verka annarra götulista
manna á sýningunni og hafa 
þau öll verið staðfest sem frumein
tök. Verkin hafa verið lánuð safn
inu frá einkasöfnurum víða um 
heim. Sýningin er sögð kosta um 
eina milljón evra eða rúmlega 140 
milljónir íslenskra króna.

Verk Banskys, sem eru yfir
leitt háðsk ádeila á samfélagið, 
hafa komið fram á veggjum, götum 
og brúm borga um allan heim. 
Kvikmyndastjörnur og kóngafólk 
hafa falast eftir verkum hans en 
aldrei hefur því verið ljóstrað upp 
hver listamaðurinn er.

Banksy í Róm

Sidewinder árg. 2017

www.yamaha.is Arctic Trucks    
Kletthálsi 3 
110 Reykjavík  
Sími 540 4900  

NÝR byltingarkenndur vélsleði frá Yamaha:  

Turbo frá verksmiðju!  
• 2 ára ábyrgð 
• 180 hestöfl sem skila sér strax! 
• Fáanlegur í sex mismunandi útfærslum.
• Fox fjöðrun
• Camoplast® belti

Verðlistaverð frá kr. 

3.090.000,-

250.000
FORKAUPSTILBOÐ

til 25. maí*

króna afsláttur
frá verðlista

TURBO

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

*Sleðar seldir á forkaupstilboði afhendast haustið 2016

FERÐIR Kynningarblað

7. maí 20168


