
„Nú um mánaðamótin tökum við 
í notkun nýtt bókunarkerfi, nýja 
heimasíðu og sumarbæklingur 
Gaman Ferða kemur út 28. janú
ar. Þar með verða Gaman Ferð
ir eina ferðaskrifstofan á land
inu sem getur boðið viðlíka fram
boð á gististöðum, en við komum 
til með að bjóða upp á pakkaferðir 
á alla áfangastaði WOW air, hvort 
sem það eru sólarlönd eða borg
arferðir. Það eru spennandi tímar 
fram undan og ég þori að fullyrða 
að við verðum skrefinu framar 
samkeppninni þegar kemur að 
framboði ferða,“ segir Ingibjörg 
Elsa Eysteinsdóttir, forstöðukona 
Gaman Ferða.

Í sumar bjóða Gaman Ferð
ir meðal annars ferðir til strand
bæjarins Salou á Costa Dorada, 
til Costa Brava, Tenerife og Beni
dorm. Þá eru einnig í boði ferð
ir til Albir, Calpe, Kanarí og Ali
cante.

Salou
„Salou var mjög vinsæll áfanga
staður hjá okkur í fyrra og bókan
irnar hrannast inn hjá okkur fyrir 
sumarið 2017,“ segir Ingibjörg. 
„Þetta er fallegur strandbær þar 
sem við erum með fjölskyldu
væna gistingu en þetta er einnig 
skemmtilegur áfangastaður fyrir 
pör og eða vinahópa. Í Salou er 
hægt að gera svo ótrúlega margt 
en svæðið er í rétt um klukku
stundar fjarlægð frá Barcelona. 
Fólk getur því sameinað sólar
landaferð og stórborgarferð í 
einum pakka með því að taka lest
ina á milli fyrir nokkrar evrur. Í 
Salou er að finna skemmtigarðinn 
Port Aventura og nú í ár verður 
opnaður nýr garður, Ferrari Park. 
Í Salou er að finna fjölda góðra 
veitingastaða og afþreyingu fyrir 
alla fjölskylduna.“

Costa Brava
„Á Costa Bravasvæð
inu verðum við með 
strandbæina Llor
et de Mar, Santa 
S u s a n n a  og 
Tossa de Mar. 
Á Lloret de 
Mar erum við 
með æðislega 
gististaði sem 
henta fjöl
skyldufólki 
með börn. Á 
Hótelinu Olym
pic Palace er til 
dæmis að finna 
vatnaparadís með 
rennibrautum og þá erum 
við að taka inn tvö ný hótel sem 
eru einnig með vatnsrennibrauta
garði, Gran Garbi og Gran Garbi 
Mar. Lloret de Mar er því frá
bær kostur fyrir fjölskyldur sem 
kjósa fjör með börnunum sínum. 
En auðvitað bjóðum við líka upp 
á hótel sem eru aðeins fyrir full
orðna eins og Delamar en það er 

virkilega flott, nýtískulegt og var 
opnað 2016. Það er því eitthvað 

í boði fyrir alla,“ útskýrir 
Ingibjörg.

„Tossa de Mar 
er einn af mínum 

uppáhaldstöð
u m .  Hótel 
Gran Reymar 
er fjögurra 
stjörnu sup
erior hótel, 
staðsett í 
þessum fal
lega bæ alveg 

niðri við strönd
ina. Það er hér sem ég 

mundi eyða mínu sumarfríi. Í 
Tossa de Mar er að finna fjölda 
gourmetveitingastaða og ynd
islegt að ganga um þröngar og 
litlar göturnar í gamla bænum, 
setjast niður, snæða tapas og 
horfa á mannlífið. Tossa de Mar 
er sjarmerandi og rómantískur 
staður.“

Tenerife
„Gaman Ferðir eru með ferðir til 
Tenerife tvisvar í viku allt árið 
um kring. Tenerife er einn vin
sælasti áfangastaður okkar Ís
lendinga og þangað viljum við 
fara aftur og aftur. Mér þykir 

alltaf jafn gaman að fara þang
að, enda er svo ótal margt hægt 
að gera á Tenerife. Góðir veitinga
staðir, alltaf gott veður og það er 
svo sannarlega hægt að versla.“ 
Gaman Ferðir bjóða meðal annars 
upp á gististaðinn Green Garden 

Resort & Suite sem er glæsilegt 4 
stjörnu fjölskylduhótel á Tenerife. 
„Þetta var okkar langvinsælasti 
gististaður í fyrra og margar af 
sömu fjölskyldunum hafa pantað 
aftur í sumar. Green Garden hefur 
meðal annars fengið viðurkenn
ingu fyrir að vera eitt af topp 25 
bestu fjölskylduhótelum á Spáni. 
Ég mæli hiklaust með þessu hót
eli,“ segir Ingibjörg.

Siglingar
Gaman Ferðir hafa gert samning 
við tvö skipafélög og bjóða upp á 
spennandi siglingu um Karíba
hafið í október. Ingibjörg segir 
ferðina hafa fengið góð viðbrögð 
og unnið sé að því að bæta við 
fleiri siglingum. „Viðtökurnar 
fóru fram úr björtustu vonum og 
á næstu dögum munum við setja 
fleiri siglingar í sölu hjá Gaman 
Ferðum. Þetta er fljótandi lúxus 
í átta daga á glænýju skipi sem 
tekið var í notkun á síðasta ári. 
Í skemmtiferðasiglingu vakna 
gestir á nýrri paradísareyju á 
hverjum degi sem er svo sann
arlega upplifun út af fyrir sig.“ 
segir Ingibjörg.

Fylgjast með  
á samfélagsmiðlunum
„Við hjá Gaman Ferðum leggjum 
okkur fram um að veita persónu
lega og umfram allt skemmtilega 
þjónustu og hvetjum alla til að 
fylgjast með okkur á samfélags
miðlunum Facebook, Snapchat og 
Instagram. Þar er margt spenn
andi að fara í gang hjá okkur á 
næstu dögum. Við viljum um
fram allt að okkar farþegar kom
ist í sumarfrí á hagstæðum kjör
um og hafi gaman í sínu sumarfríi 
eins og nafnið okkar bendir til.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.gaman.is

Við hjá Gaman 
Ferðum leggjum 

okkur fram um að veita 
persónulega og umfram 
allt skemmtilega þjón-
ustu og hvetjum alla til 
að fylgjast með okkur á 
samfélagsmiðlunum 
Facebook, Snapchat og 
Instagram. Þar er margt 
spennandi að fara í 
gang.

Ingibjörg Elsa Eysteinsdóttir

Ferðir
14. janúar 2017

KyNNINGarblað 

Ingibjörg Elsa Eysteinsdóttir, forstöðu-
kona Gaman Ferða. 

„Í Tossa de Mar er að finna fjölda gourmet-veitingastaða og yndislegt að ganga um þröngar og litlar göturnar í gamla 
bænum.“ MyNdIr/GaMaN FErðIr

Hotel Green Garden var einn langvinsælasti gististaður Gaman Ferða á síðasta ári. 
Hótelið var eitt af topp 25 bestu fjölskylduhótelum á Spáni í fyrra.

Green Garden resort & Suite er glæsilegt 4 stjörnu hótel.

Sumarfrí með Gaman Ferðum
Gaman Ferðir bjóða fjölbreytt úrval sólarlandaferða sumarið 2017. Nýtt bókunarkerfi gerir viðskiptavinum kleift að bóka flug og gistingu 
til allra áfangastaða WOW air í einni bókun. Ingibjörg Elsa Eysteinsdóttir, forstöðukona Gaman Ferða, segir spennandi sumar fram undan.

Spennandi sigling um Karíbahafið. 
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Ástralía er stórkostlegt land sem 
býður upp á flest það sem ævin-
týraþyrstir ferðalangar sækjast 
eftir. Náttúrufegurð landsins er 
mjög fjölbreytt þar sem finna má 
m.a. stærstu kóralrif heims, eld-
rauðar eyðimerkur, fagurgræna 
regnskóga og fjölbreytt dýralíf. 
Landið býður einnig upp á falleg-
ar heimsborgir á borð við Syd-
ney, Melbourne og Brisbane og 
fjölbreytta matargerð þar sem 
bresk áhrif blandast matarhefð-
um stærri innflytjendahópa frá 
Austur-Asíu og löndunum kring-
um Miðjarðarhaf.

Ein af vinsælustu náttúruperl-
um Ástralíu er Blue Mountains-
þjóðgarðurinn sem er í um 80 km 
fjarlægð frá Sydney, í suðaust-
ur hluta landsins. Þjóðgarðurinn 
nær yfir um 11.400 ferkílómetra 

landsvæði og er helst þekktastur 
fyrir falleg fjöll og klettabelti í 
bland við skógivaxna dali og hlíð-
ar. Vegna nálægðar við Sydney er 
garðurinn mjög vinsæll allt árið 
um kring meðal ferðamanna, en 
líka meðal göngufólks, kletta-
klifrara og þeirra sem stunda 
fjallahjólreiðar og kanósiglingar.

Nánast fullkominn
Jósef Halldór Þorgeirsson frá 
Akranesi býr í bænum Leura sem 
er í þjóðgarðinum, skammt frá 
helsta aðdráttarafli og kennileiti 
hans, klettunum Three sisters. 
Þar nemur hann alþjóðlega hótel-
rekstrarfræði við Blue Mountains 
International Hotel Management 
School, sem er mjög virtur á sínu 
sviði að sögn Jósefs.

Heimabær hans, Leura, ein-

kennist af rólegu og virkilega 
þægilegu umhverfi að hans sögn 
en þar búa rúmlega fjögur þúsund 
manns. Helsta aðdráttarafl Blue 
Mountains-þjóðgarðsins, klett-
arnir Three sisters, eru í nokk-

urra kílómetra fjarlægð ásamt 
fjölda gönguleiða. „Klettarnir 
hafa þrjá tinda og þaðan kemur 
nafnið Three sisters. Þetta er 
mikill ferðamannastaður og nán-
ast fullkominn viðkomustað-
ur fyrir fjölskyldur og náttúru-
unnendur. Hér eru fossar, fjöll, 
skógar og dýralíf allt í kring. 
Fjölmargar heillandi gönguleið-
ir eru auk þess í kringum fjöllin 
og skógana og útsýnið er magn-
að. Veitingastaðir og kaffihús eru 
í miklum blóma í garðinum þar 
sem auðvelt er að finna frábæra 
staði til þess að klára daginn og 
slaka á.“

Stefnir á frekari ferðalög
Námið hjá Jósefi er krefjandi 
og hefur hann lítið getað ferðast 
sökum anna í náminu. „Þegar 

næsta önn klárast í lok apríl fer 
ég út á vinnumarkaðinn í Ástral-
íu, en nemendur fá sex mánaða 
starfssamning á fimm stjörnu 
hótelum víðs vegar um Ástralía. 
Ég er mjög spenntur fyrir því að 
kynnast vinnumarkaðnum hér og 
þá verður mun auðveldara fyrir 
mig að ferðast um Ástralíu og 
stefni ég á að gera sem mest af 
því. Það sem heillar mig mest eru 
eyjarnar í kringum Ástralíu, t.d. 
Tasmanía og Hamilton Island, en 
það væri algjör draumur að fá að 
starfa á hótelum þar. Námið opnar 
dyr og gerir mér kleift að fá vinnu 
úti um allan heim en hugurinn 
er alltaf á Íslandi. Við sjáum til 
hvernig staðan verður í þessum 
bransa á Íslandi eftir nokkur ár 
en einungis framtíðin getur sagt 
til um það.“

Þetta er mikill ferða
mannastaður og nánast 
fullkominn viðkomu
staður fyrir 
fjölskyldur 
og náttúru
unnendur.

Jósef Halldór 
Þorgeirsson

blue mountainsþjóðgarðurinn býður upp á ótal útivistarmöguleika, m.a. göngur og fjallaklifur. nordicphotoS/getty

tindarnir þrír three sisters eru helsta kennileiti blue mountainsþjóðgarðsins í 
Ástralíu. garðurinn er ein vinsælasta náttúruperla landsins.  nordicphotoS/getty

býr og nemur 
í paradísinni
jósef halldór Þorgeirsson frá Akranesi stundar nám 
við háskóla sem er í einni vinsælustu náttúruperlu 
Ástralíu, Blue Mountains-þjóðgarðinum. Þjóðgarður-
inn er sannkölluð paradís og vel sóttur af ferðamönn-
um og þeim sem stunda alls kyns útivist. 

SUNNUDAGA KL. 20:00

ferðir Kynningarblað
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Ferðafélag Íslands

Ferðaáætlun 2017

www.fi.is

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Ferðaáætlun 
FÍ er komin út

Ferðafélag Íslands var stofnað 1927 og verður 90 ára gamalt 2017. Framundan er því afmælisár með tilheyrandi afmælisferðum og 
afmælisfagnaði. Fyrsta ganga ársins verður Borgarganga sunnudaginn 15. janúar kl. 10.30 frá Perlunni. Þá mun Pétur H. Ármannsson 

arkitekt leiða för um Öskjuhlíð og Nauthólsvík og rifjar hann upp merkilega sögu svæðisins. Þátttaka ókeypis, allir velkomnir.



Kapphlaup er nú hafið meðal flug
félaga heims um að bjóða upp á 
beint flug milli staða sem áður var 
ekki hægt að komast til nema með 
einu til tveimur stoppum. Hönn
un flugvéla er alltaf að verða betri 
þannig að vélarnar eru sparneytn
ari og komast því lengra á hverj
um dropa en áður. Þá gera tíma
bundnir farþegar meiri kröfu til 
þess að komast sem hraðast á 
milli staða.

Flugfélagið Qantas hefur stað
fest að það muni hefja beint flug 
frá London til Perth í Ástralíu þegar 
teknar verða í notkun nýjar Boeing 
787 vélar, sem einnig eru þekktar 
sem Dreamliner.

Áætlað er að fyrsta ferðin, sem 
er 14.498 km löng, verði farin í 
mars á næsta ári. Það verður að 
öllum líkindum fyrsta beina far
þegaflugið milli Evrópu og Ástralíu.

Til gamans má geta að Qan
tas byrjaði að fljúga á milli stað
anna árið 1947 þá var leiðin kölluð 
Kanga roo Route. Á þeim tíma tók 
flugið fjóra daga með níu millilend
ingum. Flugið í mars 2018 mun að 
öllum líkindum taka 17 klukkutíma.

Beint flug milli 
Evrópu og Ástralíu

Mikil umræða hefur skapast víða um heiminn um 
Airbnbíbúðaleigu. Nokkur umræða hefur átt sér 
stað í Kaupmannahöfn þar sem nú er rætt um að 
setja þak á leigudaga, líkt og hér á landi. Yfirborg
arstjóri Kaupmannahafnar, Frank Jensen, segir að 
Airbnb megi ekki koma í veg fyrir frekari uppbygg
ingu hótela í borginni. „Það er mjög gott að fólk hafi 
kost á að fá smá peninga fyrir eignir sínar meðan 
það er sjálft í sumarfríi eða þarf á aukapening að 
halda. Ég tel að Airbnb geti verið ágætt fyrir hag
kerfið. En þetta má ekki verða ólögleg hótelstarf
semi,“ segir hann. „Það væri því ekki úr vegi að setja 
þak á útleigudaga líkt og í Amsterdam,“ segir hann í 
samtali við Jyllands Posten.

Framboð á leiguíbúðum til almennings hefur 
minnkað og er orðið mikið vandamál í Kaup
mannahöfn eins og í mörgum öðrum borgum.
Í Amsterdam má einungis leigja íbúðir gegn
um Airbnb í 60 daga á ári. Þegar fólk hefur náð 
þeim dögum þarf að fjarlægja íbúðina af vefn
um. Yfirborgarstjórinn bendir á, að á meðan 
margar Airbnbíbúðir standi auðar á milli þess 
sem ferðamenn koma séu margir Danir hús
næðislausir. Þar fyrir utan skapast oft ónæði 
fyrir nágranna þegar ferðamenn koma í og fara 
úr leiguíbúðum. „Margir íbúar hafa haft sam
band við mig út af slíku ónæði,“ segir hann. 

Vilja þak á airbnb-útleigu

Það getur reynst hausverkur að 
pakka ofan í tösku og mörgum þykir 
heldur leiðinlegt að hugsa fyrir öllu 
því sem þarf að hafa með og sjá til 
þess að ekkert gleymist. Hér eru 
nokkur ráð sem vonandi hjálpa til.

l	Vertu búin/n að þvo áður en þú 
hefst handa við að pakka svo allt 
sé til reiðu. Þú getur þess vegna 
brotið saman beint ofan í töskuna.

l	Pakkaðu niður höfuðfati. Það á 
jafnt við um sumar og vetur. Það 
heldur á þér hita yfir vetrartím
ann og skýlir fyrir sól á sumrin. Ef 
ferðinni er heitið á sólríkan stað 
er líka gott að pakka klút til að 
skýla höfði og herðum.

l	Veldu efri og neðri parta sem 
passa saman. Sömuleiðis sokka 
og fylgihluti. Annars er hætt við 
því að þú endir eins og jólatré í lok 
ferðar.

l	Mundu að líklega notar þú ekki 
sparidress númer tvö í styttri 
ferðum svo slepptu því.

l	Ekki taka með þér föt sem þarf að 
strauja.

l	Ekki pakka einhverju sem þú hefur 
ekki klæðst áður eða mátað. Ef þú 
notar það ekki heima við er ólík
legt að þú kunnir yfir höfuð við 
þig í því.

l	Ef þú manst eftir einhverju sem 
þú ætlar að taka með þér settu 
það þá strax niður. Ekki bíða með 
það. Þá er hætt við að það gleym
ist.

l	Ef þú getur ekki hugsað þér að 
tapa einhverju sem þig langar 
að taka með skildu það þá eftir. 
Þetta á til dæmis við um skart
gripi, tölvur og fínar handtöskur.

l	Mundu svo eftir snyrtivörunum, 
plástrum og sárabindum, nauð
synlegum lyfjum, hleðslusnúrum, 
þeim raftækjum sem þú ætlar að 
taka með og vegabréfi.

Mundu eftir 
höfuðfatinu

Fimm ára ábyrgð

5

Opið:
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardag frá 12:00 til 16:00 

Reykjavík
Tangarhöfða 8 
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Verið velkomin í reynsluakstur!                                                     benni.is. 

VIÐ KYNNUM Á STÓRA SVIÐIÐ

TIVOLI XLV
FJÓRHJÓLADRIFINN OG SJÁLFSKIPTAN SPORTJEPPA

Ævintýrið heldur áfram. Öll þekkjum við fjórhjóladrifnu Íslandsvinina frá SsangYong; 
Rexton, Korando og Tivoli, nú kynnum við á stóra sviðið nýjasta meðlim þessarar geðþekku 
jeppagrúppu; Tivoli XLV.

Tivoli XLV er vel útilátinn og sækir rokkað útlitið til litla bróður síns og nafna, en er extra 
langur og einstaklega fjölhæfur. SsangYong jepparnir hafa vakið mikla athygli fyrir 
hönnun, hagstætt verð og frábæra aksturseiginleika. Tivoli XLV er þar enginn undan-
tekning og býður uppá staðalbúnað sem er aðeins fáanlegur í mun dýrari sportjeppum.

TIVOLI – VERÐ FRÁ: 3.290.000 KR.
TIVOLI XLV – VERÐ FRÁ: 3.890.000 KR.
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Opið:
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardag frá 12:00 til 16:00 

Reykjavík
Tangarhöfða 8 
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

FErðir Kynningarblað

14. janúar 20174


