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Létu drauminn   
     rætast
Vinirnir Sturla Sær og Erna María áttu sér 
þann draum að ferðast um Asíu. Fyrr á 
árinu létu þau slag standa og heimsóttu á 
ferð sinni m.a. Dúbaí, Taíland, Kambódíu, 
Balí í Indónesíu og Fídjíeyjar. ➛2

VOR- OG SUMARLÍNAN
ER KOMIN Í VERSLANIR



Vinirnir Sturla Sær Erlendsson 
Fjeldsted og Erna María Björns-
dóttir kynntust í útskriftarferð 
Menntaskólans við Sund þegar 
þau voru á þriðja ári og hafa verið 
bestu vinir síðan. Þau voru lengi 
búin að ræða sín á milli hversu 
mikið þau langaði til að ferðast til 
Asíu saman og kvöld eitt á síðasta 
ári var fyrsta skrefið tekið að sögn 
Sturlu. Þau ákváðu að byrja að 
leggja pening til hliðar fyrir stórri 
reisu og stefndu á brottför í janúar, 
fyrr á þessu ári. „Við settum okkur 
markmið að leggja af stað í janúar 
en pældum lítið í frekari plönum. 
Það var ekki fyrr en 2-3 mánuðum 
fyrir brottför að við settumst niður 
og bárum saman bækur okkar um 
hvaða staði og lönd okkur langaði 
að heimsækja. Svo fórum við á 
fund með Kilroy, gerðum ferða-
plan og bókuðum ferðina.“

Hann segir undirbúninginn 
aðallega hafa snúist um að safna 
sem mestu fé og fara í allar nauð-
synlegar sprautur fyrir ferðina. 
„Mikilvægt var að útvega sér 
góðan bakpoka og allar aðrar 
nauðsynjar. Erfiðasti hluturinn 
við undirbúninginn var að ákveða 
hvaða föt maður ætti að taka með 
því þau áttu eftir að fylgja okkur 
næstu mánuði.“

Fyrsta vesenið
Ferðalagið hófst með flugi til 
Danmerkur en þaðan var flogið til 
Dúbaí. Þar eyddu þau nokkrum 
dögum og fóru m.a. í eyðimerkur-
safarí og skoðuðu Burj Khalifa, 
hæstu byggingu heims. „Næst 
var för okkar heitið til Bangkok 
í Taí landi en við gáfum okkur 
mánuð til að ferðast um landið 
og nágrenni. Fyrsta skrefið var 
því að taka rútu yfir til Kambódíu 
en þar lentum við í fyrsta veseni 
ferðarinnar þegar við ætluðum að 
fara yfir landamærin. Það endaði 
þó allt vel eftir smá barning. 
Kamb ódía var allt öðruvísi en 
aðrir staðir sem við heimsóttum. 
Þar sáum við sólarupprás í Ang-
kor Wat, sem er eitt af undrum 
veraldar, og fórum í átakamikla 

skoðunarferð að sjá „Killing 
Fields“ og S21 fangelsið.“

Eftir fimm daga í Kambódíu 
sneru þau aftur til Taílands þar 
sem þau hittu nokkrar vinkonur 
sínar á eyjunni Phi Phi. Þar eyddu 
þau næstu dögum en svo hélt allur 
hópurinn saman í frekari ferðalög. 
„Við fórum m.a. í „Full moon“ partí 
á ströndinni þar sem við hittum 
fleiri Íslendinga, lentum í alls 
konar skrautlegum ævintýrum og 
fórum í fallhlífarstökk.“

Fídjí var paradís
Eftir góða daga í Taílandi héldu 
Sturla og Erna til höfuðborgar 
Malasíu, Kúala Lúmpúr, en þar 
nutu þau lífsins í botn og kynnt-
umst áhugverðum einstaklingum. 
Næst var förinni heitið til Balí í 
Indónesíu með stuttri viðkomu 
í Singapúr. „Á Balí gistum við í 
þriggja hæða villu með einkasund-
laug sem var klárlega mesti lúxus 
ferðarinnar. Þar hittum við aðrar 
íslenskar vinkonur okkar sem eru 
að starfa þar í nokkra mánuði. Balí 
var einn af uppáhalds áfangastöð-
unum mínum í ferðalaginu. Þar 
sólaði maður sig alla daga, borðaði 
góðan mat og fór út á kvöldin.“

Ef Balí var skemmtilegur 
áfangastaður var sá næsti enn 
skemmtilegri. „Frá Balí flugum við 
til Fídjíeyja í Kyrrahafi sem er ein 
mesta paradís sem ég hef séð og 
án efa fallegasti og skemmtilegasti 
staður sem við heimsóttum í þessu 
ferðalagi. Þar fórum við í eyja-
hopp milli þriggja eyja með hóp af 
fólki frá öllum heimshornum og 
eignuðumst einnig góða vini.“

Volgur og fallegur sjórinn freistaði ferðalanganna víða í Asíu.

Erna og Sturla á góðri stundu.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Veffang:  
Visir.is

Ábyrgðarmaður:  
Svanur Valgeirsson 

Sölumaður auglýsinga:  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Framhald af forsíðu ➛

Lokaland ferðalagsins var 
Bandaríkin en frá Fídjí flugu þau 
til Los Angeles þar sem kærasti 
Ernu hitti þau. „Í LA tókst okkur 
loks að kíkja í búðir og versla fyrir 
allan peninginn sem við áttum 
eftir. Við fengum okkur líka tattú 
á Venice Beach og nutum þess 
vel að vera komin í nútímasam-
félag. Þá var komið að því að leiðir 
okkar skildi, Erna og Aron, kærasti 
hennar, fóru til New York en ég 
flaug til fjölskyldu minnar í Seattle 
og eyddi afmælinu mínu þar áður 
en ég hélt ferðinni heim á ný.“

Fallhlífarstökk hápunkturinn
Ferðin var frábær í alla staði en 
aðspurður um hápunkt hennar 
nefnir hann fallhlífarstökkið. „Ég 
hélt að ég myndi aldrei þora því ég 
er svo innilega lofthræddur. Ef það 
er einhver einn staður sem stendur 
upp úr þá eru það Fídjíeyjar. Það 
sem kom mér helst á óvart var 

hvað menningin er svo allt önnur 
en hér heima, það ríkir mikil 
fátækt á mörgum þessara staða og 
maður áttar sig á því hvað maður 
er heppinn að búa á Íslandi.“

Hvað skyldi svona ferðalag 
hafa kennt hinum 22 ára gamla 
Sturlu Sæ? „Frá upphafi var þessi 
ferð mikil persónuleg könnun 
um hvort ég gæti verið frá fjöl-
skyldu og vinum til lengdar því 
mig langar  til að fara í skóla í 
útlöndum. Ég tel mig klárlega geta 
það núna því í rauninni langaði 
mig aldrei heim. Reyndar hefði 
ég alveg verið til í að framlengja 
ferðina um nokkra mánuði. Þetta 
er klárlega hlutur sem mig langar 
að prófa aftur. Það er bara tíma-
spursmál hvenær ég verð búinn að 
skoða allan heiminn.“

Áhugasamir geta skoðað myndir úr 
ferð þeirra á Instagram (@Stulliish).

Fallhlífarstökkið 
var hápunktur 
ferðarinnar fyrir 
Sturlu enda er 
hann afar loft-
hræddur.

Frá upphafi var 
þessi ferð mikil 

persónuleg könnun um 
hvort ég gæti verið frá 
fjölskyldu og vinum til 
lengdar því mig langar  til 
að fara í skóla í útlönd-
um. Ég tel mig klárlega 
geta það núna.
Sturla Sær Erlendsson

Ef það er einhver 
einn staður sem 

stendur upp úr þá eru 
það Fídjíeyjar.

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið  
virka daga  

kl. 11–18 
laugardaga 

kl. 11-15

Verð 9.900 - 12.900 kr.
- 4 týpur
- 6 litir
- stærð 34 - 52

Stuttbuxur 
(bermuda)
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Tripical býður nú ótrúlegt kynningarverð á sann-
kallaðri ævintýraveislu við Sólströnd (Sunny Beach) 
í Búlgaríu. 

Flogið er þráðbeint og gist á Galeon Residence and SPA, 
�mm stjörnu hóteli við ströndina. Stórfínir golfvellir 
eru innan seilingar og háaldraðir og heillandi bæir 
í nágrenninu bíða þess að vera kannaðir nánar af 
forvitnum ferðalöngum. 

Búlgaría er ægifagurt land, ríkt af sögu og menningu. 
Ekki spillir fyrir að það er með þeim ódýrustu í Evrópu.

Verð frá

m.v. 2 fullorðna og 2 börn.

tripical.is / 519 8900

Bókaðu núna — 
aðeins 100 sæti í boði.



FARÐU ÚT
Hjá Gaman Ferðum leggjum við áherslu á að vera með 
góðar íbúðagistingar, fyrsta flokks hótel og gott verð.
Komdu með því sólin skín hjá Gaman Ferðum!

MEÐ GAMAN FERÐUM!

Bæjarhraun 14, sími 560 2000 / gaman.is / gaman@gaman.is / Gaman Ferðir fljúga með WOW air 

Kaktus **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og tvö börn (2-12 ára).
Ferðatímabil 16.-24. maí 2017. Morgunverður innifalinn.
Verð frá 107.800 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

92.500 kr.Verð frá:

Sun Palace **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og eitt barn (2-12 ára).
Ferðatímabil: 20.-28. júní 2017. Morgunverður innifalinn.
Verð frá 89.000 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

74.700 kr.

Green Garden Resort 
& Suites **** 

74.500 kr.Verð frá:

Verð miðað við 2 fullorðna og 2 börn (2-12 ára). Ferðatímabil: 
17.- 24. júní ‘17. Verð frá 98.500 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

Tigotan **** 

Verð miðað við 2 fullorðna. Ferðatímabil: 1.-8. júlí 2017.
Hálft fæði innifalið.
 

118.900 kr.Verð frá:

H-10 Las Palmeras ****

Miðað við 2 fullorðna. Ferðatímabil: 9.-16. maí 2017.
Hálft fæði innifalið.
 

112.900 kr.Verð frá:

Albir Playa **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og tvö börn (2-12 ára).
Ferðatímabil: 16.-24. júlí 2017. Morgunverður innifalinn.
Verð frá 99.500 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

77.900 kr.

Playa Park *** 

Verð miðað við 2 fullorðna og tvö börn (2-12 ára).
Ferðatímabil: 28.06-06. júlí 2017. Hálft fæði innifalið.
Verð frá 108.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

89.900 kr.Verð frá:

Regina Gran **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og eitt barn (2-12 ára).
Ferðatímabil: 10.-18. júlí 2017. Akstur og hálft fæði innifalið.
Verð frá 134.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

115.900 kr.Verð frá:

Verð frá:

Verð frá:

Apartamentos California *** 

Verð miðað við 2 fullorðna og eitt barn (2-12 ára).
Ferðatímabil: 22.-30. maí 2017. Morgunverður innifalinn.
Verð frá 89.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

75.900 kr.Verð frá:

Olympic Palace **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og tvö börn (2-12 ára).
Ferðatímabil: 29.05-06. júní 2017. Allt innifalið.
Verð frá 130.500 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

110.900 kr.Verð frá:

Anabel **** 

Verð miðað við 2 fullorðna og eitt barn (2-12 ára).
Ferðatímabil: 2.-10. júní 2017. Morgunverður innifalinn.
Verð frá 107.900 kr. miðað við 2 fullorðna.
 

82.900 kr.Verð frá:

Delamar **** 

Verð miðað við 2 fullorðna. Ferðatímabil: 1.-9. sept. 2017.
Morgunverður innifalinn.

103.900 kr.Verð frá:

TENERIFE LLORET DE MAR SALOU ALBIR
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Tassenmuseum Hendrikje eða 
handtöskusafnið í Amster-
dam er starfrækt af hjónunum 

Hendrikje og Heinz Ivo.  Starfsemi 
safnsins hófst í tveimur herbergjum 
heima hjá hjónunum en er í dag 
stærsta safn sinnar tegundar í heim-
inum. Upphaf safnsins má rekja til 
dálætis Hendrikje á antíkmunum. 
Hún safnaði að sér munum á ferða-
lögum um allan heim og ýmist 
seldi eða átti sjálf. Á ferðalagi eitt 
sinn um England komu hjónin við 
í litlu sveitaþorpi og keypti hún 
sér litla handtösku úr leðri, alsetta 
perluskeljum. Taskan hafði verið 
saumuð í Þýskalandi árið 1820 og 
vakti saga töskunnar áhuga Hend-
rikje og manns hennar, Heinz, á 
handtöskum yfirleitt og þróun 
þeirra gegnum aldirnar. Hand-
töskur gefa enda vísbendingu um 
lífsstíl Evrópubúa gegnum aldirnar, 
hvaða hluti fólk bar á sér og ólíkan 
lífsstíl karla og kvenna. Á nokkrum 
árum söfnuðu Ivo-hjónin að sér 
á ferðalögum sínum, yfir 3.000 
töskum og þá var tími til kominn að 
sýna fleirum safnið. Árið 1996 settu 
þau hluta safnsins upp í tveimur 
herbergjum heima hjá sér. Tíu 
árum síðar voru töskurnar orðnar 
miklu fleiri og stöðugur straumur 
gesta kallaði á meira pláss.

Árið 2007 keypti fjársterkur 
aðdáandi safnsins glæsileg húsa-
kynni í miðborg Amsterdam undir 
töskusafnið. Byggingin er frá 17. 
öld og hýsti áður hástéttarfjöl-
skyldur, meðal annars borgarstjóra 
Amsterdam. Í salarkynnum hússins 
er nú að finna kaffihús og safnbúð. 
Í safninu eru yfir fimm þúsund 
töskur sem spanna yfir 500 ára 
sögu. Gegnum tíðina hefur safnið 
fengið töskur að gjöf, meðal annars 
handtöskur úr eigu hollensku kon-
ungsfjölskyldunnar og töskur kvik-
myndaleikara, en á safninu er að 
finna handtösku Madonnu sem 
hún bar á frumsýningu myndarinn-
ar Evitu árið 1996 . Yfir 85.000 gestir 
heimsækja safnið á ári.

Nánar www.tassenmuseum.nl

Vancouver-
eyja er fallegur 
staður.

Starfsemi safns-
ins hófst í tveimur 

herbergjum heima 
hjá hjónunum en er í dag 
stærsta safn sinnar teg-
undar í heiminum.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Sögu handtöskunnar eru gerð góð skil á safninu og hún gefur innsýn í lífsstíl 
Evrópubúa í yfir 500 ár. 

Kaffihúsið er í glæsilegum salarkynnum. Húsið er frá 17. öld og hýsti áður 
hástéttarfjölskyldur.

Auk sýningargripa er töskuverslun með hátískuhönnun að finna í safninu.

Kósí setustofa. 
Húsið var gert 

upp og fyrra 
horfi þess 

haldið til haga. 

Handtöskur í þúsundatali
Amsterdam hýsir mörg áhugaverð söfn. Eitt þeirra er Tassenmuseum þar 
sem hægt er að kynna sér sögu handtöskunnar í yfir fimm hundruð ár. 

Langar þig til útlanda en veist 
ekki hvert þú átt að fara? 
Samkvæmt Lonely Planet 

hópnum er best að fara til Kanada á 
þessu ári. Kanada var ofar á lista en 
New York yfir þá staði sem gaman 
væri að heimsækja á árinu. Þá var 
Kanada númer tvö á lista yfir bestu 
ferðastaðinu í tímaritinu Harpers 
Bazaars. Bent er á fallega staði eins 
og Vancouver-eyju sem er ekki 
langt frá borginni Vancouver. Eyjan 
er stór og býður upp á ævintýralegt 
landslag og mikla afþreyingar-
möguleika.

Til að komast til eyjunnar er best 
að fljúga til Seattle í Bandaríkj-
unum. Fallegur bær á Vancouver-
eyju heitir Victoria og þykir hann 
einstaklega sjarmerandi. Fallegar 
byggingar prýða bæinn og glæsi-
legir almenningsgarðar. Það fyrsta 
sem blasir við gestum eru litlir 
túristabátar í höfninni í Victoriu.

Eyjan er í Kyrrahafi og er hluti af 
British Columbia í Kanada. Þarna 

var bresk nýlenda á nítjándu öld 
og byggingarstíll er undir áhrifum 
þess tíma. Frumbyggjar hafa búið á 
eyjunni í aldir.

Í Victoriu er Kínahverfi, eitt það 
elsta í Kanada og N-Ameríku. Um 
árið 1850 komu þúsundir Kín-
verja til eyjarinnar í leit að gulli og 
ríkidæmi. Auk þess komu um 15 
þúsund Kínverjar um 1880 til að 
vinna við lagningu járnbrautar-
teina við strönd Kyrrahafsins. Kína-
hverfið í Victoriu laðar að þúsundir 
ferðamanna enda þykir það afar 
sérstakt hvað varðar byggingar og 
umhverfi. Þar er fjöldi veitinga-
staða. Á Vancouver-eyju eru nokkur 
friðlýst svæði og þjóðgarðar. Sjá má 
afar sjaldgæf dýr á eyjunni. Lax- og 
silungsveiði er í ám og vötnum. 
Eyjan er sú stærsta í Norður-Amer-
íku og þar er ákaflega milt loftslag. 
Sítrónu- og ólífutré má sjá þar, rétt 
eins og við Miðjarðarhafið. Eyjan er 
einn vinsælasti ferðamannastaður 
í Kanada.

Eftirsóttur ferðamannastaður
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Þarna er á ferðinni sama 
frábæra formúlan og áður 
enda halda yfir 80 prósent 

notenda tryggð við merkið. Sólar-
vörnin þolir sjó, sund og rennur 
ekki af við leik og íþróttaiðkun,“ 
segir Anna Björg Hjartardóttir, 
framkvæmdastjóri Celsus. EVY 
sólarvörnin er upprunnin frá Sví-
þjóð en hún byggir á einkaleyfis-
skráðri húð varnarformúlu sem er 
læknisfræðilega skráð.

Langvirk sólarvörn
EVY sólarvörnin smýgur hratt inn 
í húðina, þornar fljótt og er ekki 
klístruð. „Formúlan EVY techno-
logy myndar rakafyllta verndandi 
himnu í hornlagi húðarinnar 
sem líkir eftir varnareiginleikum 
húðarinnar sjálfrar en rannsóknir 
hafa sýnt fram á að sólarvörnin 
hafi langvirka vörn gegn UVA- og 
UVB-geislum og sé afar vatns-
þolin. Hún verndar húðina einnig 
gegn þornun af sjó og vindi. Húðin 
verður ekki glansandi eða klístruð 
og því festist sandur ekki við 
hana.“

Húðlæknar mæla með EVY
Allar sólarvarnarvörurnar frá EVY 
eru ofnæmisprófaðar og sérstak-
lega þróaðar fyrir viðkvæma húð 
sem þolir illa sól. EVY er með 
hæstu mögulegu vörn gegn skað-
legum UVA-geislum, eða yfir 90% 
UVA-vörn, og er merkt með viður-
kenndu fimm stjörnu UVA-merki. 
„EVY ver húðina því eins vel og 
hægt er gegn sólskaða, húðöldrun 
og blettum en UVA-geislarnir eru 
taldir valda húðkrabbameini,“ 
segir Anna. Hún bendir á að UVA-
vörn í sólarvörnum þurfi sam-
kvæmt ESB-reglum ekki að vera 
meira en 33 prósent af uppgefnum 
varnarstuðli sólarvarna.

Hún segir húðlækna mæla með 
EVY fyrir allar húðgerðir en einnig 
hafi sænsku Vitiligo húðsamtökin 
útnefnt EVY sem öruggustu sólar-
vörnina fyrir sína meðlimi.

Valin besta sólarvörnin
Anna greinir frá því að óháð 
prófun hafi verið gerð á viður-
kenndum sólarvörnum sem seldar 
séu í apótekum í Skandínavíu. 
Niðurstaðan var sú að EVY var 
valin besta sólarvörnin.

Kostir EVY séu enda margir. 
„Engin glansáferð verður og vörnin 
teppir ekki húðina. Það myndast 
ekki hvít slikja á húðinni eins 
og oft vill verða og auk þess er 
blandan ilmefnalaus. Það má bera 
vörnina í kringum augu og varir 
og einnig er gott að nota EVY í 
hársvörðinn og  verndar hárenda 
fyrir þurrki, sól og sjó.“ Umbúðir 
EVY eru bakteríuheldar og sleppa 
engu súrefni inn þegar froðan 
þrýstist út. Innihaldið þránar því 
ekki og helst ferskt þar til flaskan 
er tóm, því þarf ekki að henda 
afgöngum. „Froðan er sérlega drjúg 
og endingargóð og mörgum dugar 
einn brúsi í viku á sólarströnd.“ 

Mjúk rakafyllt húð 
EVY sólarvörnin, spf20, spf30 og 
spf50 ,inniheldur silkiextrakt og 
kollagen auk C- og E-vítamína 
sem byggir upp húðina og hindrar 
ótímabæra öldrun af völdum 
sólarinnar. Fólk verður laust við 
húðþurrk og flagnar ekki.

Fyrir börn frá 6 mánaða 
EVY Kids er mild og ofnæmisprófuð 
barnaformúla með hæstu mögu-
legu UVA-vörn auk UVB-varnar. 
Sólarvörnin er langvirk. „Mjúk 
froðan er hlý og þægileg og börnin 
hreinlega elska að láta bera hana 
á sig enda þornar hún fljótt,“ segir 
Anna.

Sólarvörnin er vatnsþolin enda 
elska börn að leika sér í vatni og því 
þurfa þau sólarvörn sem þolir flest. 
Nota má EVY Kids fyrir börn frá sex 
mánaða aldri.

EVY Kids teppir ekki húðina og 
hún andar þvi og  svitnar eðlilega. 
Engar nanóeindir eru í EVY sólar-
vörnunum en það myndast engin 
hvít slikja á húðinni.

EVY Kids er sérstaklega mild fyrir húð barna og auðvelt að bera hana á.

Hin vinsæla Pro-
derm sólarvörn 
hefur fengið 
nafnið EVY.

Nýtt - EVY 
sólarvörn
Proderm sólarvörnin sem 
þúsundir Íslendinga hafa 
notað í nær tuttugu ár hefur 
fengið nýtt nafn, EVY. Uppáhald förðunarmeistara

Anna segir marga húð- og förð-
unarfræðinga velja EVY. „ EVY  
er langvirk sólarvörn sem þolir 
smink, er laus við klístur og þar 
sem áferðin er mött gengur vel að 
farða yfir. Íslenskir förðunarfræð-
ingar í fremstu röð nota EVY við 
útikvikmyndatökur uppi á jöklum, 
og í löngum útisenum.“

Fyrir afreksíþróttafólk
EVY er afar vinsælt meðal íþrótta-
fólks sem stundar allt frá sundi, 
golfi og fótbolta til hlaupa og 
siglinga. Þannig notar sænska golf- 
og hjólreiðalandsliðið EVY  við 
íþróttaiðkanir. „Í mörgum erfið-
ustu siglingakeppnum heims, þar 
sem seltan, sjórinn og brennandi 
sólin mynda erfiðar aðstæður, má 
húð þátttakenda alls ekki brenna, 
til að keppendurnir geti haldið 
áfram keppni. Þeir sem hafa notað 
EVY við þessar aðstæður segja: „Við 
verðum að nota þá sólarvörn sem 
þolir erfiðustu aðstæðurnar og það 
er EVY.“

EVY fæst í apótekum, Fríhöfninni, 
Hagkaup, Fjarðarkaupum, Nettó, 
Grænni heilsu og Melabúðinni.

Engin litarefni, ilm- eða rot-
varnarefni er að finna í EVY.

Vinsælt aftersun
Aftersun frá EVY hefur 

slegið í gegn og hefur 
verið valið af fjölda 
tímarita sem besta 
aftersun-varan að 
sögn Önnu. 
Aftersun dregur úr 

roða og gefur nær-
andi raka í allt að tólf 

tíma. Blandan hefur 
matta áferð, froðan er 

mjúk og smýgur hratt inn í 
húðina. Þá má setja farða beint 

yfir.
Aftersun er mikið endurbætt 

formúla og inniheldur nú Ginkgo 
biloba sem dregur úr roða og 
bólgum og melon sem mýkir, 
frískar og stinnir húðina. 

Aftersun er kælandi og græðandi 
og inniheldur  Aloe vera. Einnig 
húðuppbyggjandi silkiextrakt og 
kollagen gegn sólskaða og húðöldr-
un ásamt C- og E-vítamíni. Aftersun 
viðheldur fallega sólbrúnum húðlit.
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20. Pattaya í Taílandi
Gestir: 7,49 milljónir

19. Miami í Bandaríkjunum
Gestir: 7,6 milljónir

18. Guangzhou í Kína
Gestir: 7,95 milljónir

17. Tókýó í Japan
Gestir: 8,45 milljónir

16. Phuket í Taílandi
Gestir: 8,8 milljónir

15. Seúl í Suður-Kóreu
Gestir: 8,82 milljónir

14. Taípei á Taívan
Gestir: 9,04 milljónir
Sagt hefur verið að Taípei sé síðasta 
útvarðarstöð hins gamla Kína.

13. Róm á Ítalíu
Gestir: 9,55 milljónir
Í Rómaborg má upplifa mannkyns-
söguna í mörgum lögum.

12. Antalya í Tyrklandi
Gestir: 10,8 milljónir
Antalya er vinsælasti áfangastaður-
inn á tyrknesku rívíerunni.

11. Shenzhen í Kína
Gestir: 11,4 milljónir
Shenzhen er nútímaleg borg sem 

tengir Hong Kong við meginland 
Kína.

10. Kúala Lúmpúr í Malasíu
Gestir: 12,1 milljón
Kúala Lúmpúr er nútímaleg og 
annasöm stórborg 

9. New York í Bandaríkjunum
Gestir: 12,3 milljónir 
Í borginni eru mögnuð mannvirki, 
lífleg listasena, fjölbreytt mannlíf 
og iðandi næturlíf.

8. Istanbúl í Tyrklandi
Gestir: 12,4 milljónir
Istanbúl er langfjölmennasta 
borgin í Tyrklandi. 

7. Dúbaí í Sameinuðu arabísku 
furstadæmunum
Gestir: 14,2 milljónir
Dúbaí hefur verið kölluð París Mið-
Austurlanda.

6. Makaó í Kína
Gestir: 14,3 milljónir
Makaó er elsta evrópska nýlendan 
í Kína og fjölsóttur ferðamanna-
staður ekki síst vegna mikils fjölda 
spilavíta.

5. París í Frakklandi
Gestir: 15 milljónir
Eiffel-turninn, Louvre-safnið, kaffi-
húsin og veitingastaðirnir eru á 

meðal þess sem helst dregur ferða-
menn að. 

4. Singapúr
Gestir: 16,8 milljónir
Skrifstofuturnar teygja sig upp til 
himins, verslunarmiðstöðvar eru 
við hvert fótmál og menningar-
stofnanir prýða strandlengju þessa 
örsmáa borgríkis.

3. London í Englandi
Gestir: 18,6 milljónir
Westminster, Covent Garden, Soho 
og  Buckingham-höll eru nokkrar af 
ástæðunum fyrir því að ferðamenn 
sækja til London.

2. Bangkok í Taílandi
Gestir: 18,7 milljónir
Höfuðborg Taílands einkennist af 

iðandi mannlífi, óreiðu, frábærri 
matargerð, skemmtilegum mörk-
uðum og verslunum.

1. Hong Kong í Kína
Gestir: 26,6 milljónir
Hong Kong hefur verið nefnd 
heimsborg Asíu. Þar má finna versl-
anir, næturlíf, áhugaverð söfn og 
austurlenska matargerð.

Hong Kong 
trónir efst yfir 
mest heimsóttu 
borgir heims 
samkvæmt 
Euromonitor. 
NoDIcPHoToS/
GETTY

Mest heimsóttu borgir heims
Nýleg skýrsla frá Euromonitor sem kynnt var í byrjun árs segir frá þeim tuttugu borgum í heim-
inum sem flestir ferðamenn heimsóttu árið 2015. Hong Kong trónir efst á listanum.

BIBIONE

1992-2017
25 ÁRA

Frá kr. 81.195 m/hálft fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 81.195 m.v. 2 fullorðna 
og 4 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 100.095 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
30. maí í 7 nætur.

Villaggio Planetarium Resort

Unnt bóka allt að 6 í gistingu

595 1000  .  heimsferdir.is
 

Ein glæsilegasta sólarströnd Ítalíu!
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Frá kr.
81.195
m/hálfu fæði

Allt að
20.000 kr.

afsláttur 
fyrir fullorðna

Allt að
30.000 kr.

afsláttur 
fyrir börn
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Skráðu þig inn – drífðu þig út

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS   |  Mörkinni 6  |  108 Reykjavík |  S: 568 2533  |  www.fi.is

Ferðafélag Íslands

Ferðafjölskyldan

Ferðafélag Íslands verður 90 ára 2017. 
Tilgangur félagsins er meðal annars að hvetja 
til ferðalaga um Ísland og greiða fyrir þeim.  

Í Ferðaáæltun FÍ er að finna yfir 200 ferðir af  
öllum stærðum og gerðum, þar sem gengið  
er um göngustíga í þéttbýli, um grónar sveitir,  
óbyggðir og yfir á hæstu tinda landsins. 

Innan Ferðafélags Íslands er einnig Ferðafélag 
barnanna, Ferðafélag unga fólksins og FÍ eldri.  

Dagsferðir Gönguferðir

Skíðaferðir
Sumarleyfis-

ferðir

Fjalla-
verkefni Hjólaferðir

Á meðal ferða sem FÍ býður 
upp á eru meðal annars  
lengri og styttri gönguferðir,  
sumarleyfisferðir, helgarferðir, 
dagsferðir, skíðaferðir, 
hjólaferðir og fjallaverkefni.  

Farið varlega og sýnið fyrirhyggju þegar  
ferðast er til fjalla.  Gott er að kynna  
sér öryggisreglur fyrir ferðamennsku  

til fjalla á heimasíðu FÍ,  
www.fi.is

Ferðafélag Íslands óskar 
landsmönnum öllum 

gleðilegra páska



Salan hefur farið mjög vel af 
stað núna fyrstu þrjá mánuð
ina og er mun meiri en í 

fyrra og árið þar á undan,“ segir 
Tómas J. Gestsson, framkvæmda
stjóri Heimsferða sem bjóða upp á 
þrettán  sólaráfangastaði í ár. 

„Við höfum aukið framboð 
okkar undanfarið og bætt við 
áfangastöðum á Ítalíu og í Króatíu 
ásamt Slóveníu en við höfum 
fundið að fólk er áhugasamt um 
þessi svæði.“

Góður kynningarafsláttur
„Núna um þessar mundir erum við 
með allt að 20.000 kr. bókunar
afslátt fyrir fullorðna og allt að 
30.000 kr. bókunarafslátt fyrir 
börn á ferðum til Bibione á Ítalíu, 
Króatíu og Portoroz í Slóveníu,“ 
segir Tómas.

25.000 kr. staðfestingargjald
Almennt þarf aðeins að greiða 
25.000 kr. staðfestingargjald við 
bókun ferða en þá er m.v. að meira 
en fjórar vikur séu í brottför. Þann
ig er unnt að bóka og staðfesta 
ferð og greiða síðan eftirstöðvar 
ferðarinnar síðar eða jafnt og þétt. 
Ef brottför er innan fjögurra vikna 
þá þarf að greiða alla ferðina.

Spennandi nýir áfangastaðir 
Þeir staðir sem Heimsferðir bjóða 
upp á eru Krít, Gran Canaria, 
Costa de Almería, Albir, Madeira, 
Mallorca, Costa del Sol, Tenerife, 
Benidorm, Salou og Altea. Nýjustu 
áfangastaðirnir eru Bibione á Ítalíu, 
Króatía og Portoroz í Slóveníu og 
nú einnig Alicante. „Salan á þessa 
staði gengur vel enda eru þeir afar 
spennandi kostir,“ segir Tómas.

Heimsferðir bjóða nú beint 
flug í allt sumar á einn 
vinsælasta áfangastað 

við Adríahafið, Bibi one á Ítalíu. 
Bibione er einstök strandperla 
við norðanvert Adríahafið, miðja 
vegu milli Feneyja og Trieste og 
er örstutt frá Lignano sem margir 
þekkja.

Staðurinn býður allt það sem 
fólk óskar sér í sumarleyfinu; ein
stakar strendur, frábæra veitinga
staði, fjölbreytta afþreyingu og 
gott úrval gististaða. Bibione er 
sannkölluð paradís fyrir fjöl
skyldur jafnt sem einstaklinga.

Strandlíf og skemmtun
Ströndin við Bibione er án efa 
ein af allra bestu sólarströndum 
á Ítalíu. Hún er átta kílómetra 
löng og mjög breið og falleg með 
fínum sandi. Ströndin og lífið 
á henni leikur stórt hlutverk á 

Bibione en þar er einnig að finna 
skemmtanir og uppákomur af 
ýmsu tagi.

Matur og drykkur
Mikið úrval veitingastaða er á 
Bibi one og þar má bæði finna 
ítalska og alþjóðlega staði. Hvort 
sem leitað er að skyndibita eða 
sælkeramáltíð, stað fyrir morgun
verð eða nætursnarl, allt er til 
staðar. Allir ættu að prófa dæmi
gerðan mat frá svæðinu, til dæmis 
hið frábæra úrval sjávarfangs 
eða hrá skinku, osta og ávexti frá 
Friulihéraði. Þekkt vínræktar
svæði eru allt í kring sem enginn 
víngæðingur ætti að láta fram 
hjá sér fara. Enginn kemst heldur 
hjá því að koma við á dæmi
gerðum ítölskum ísbar. Ekki má 
heldur gleyma því að ítalskt kaffi 
er ómissandi hluti matarmenn
ingarinnar.

Ævintýri fyrir börnin
Bibione er frábær staður fyrir 
barnafjölskyldur. Ströndin er 
einstök og þar líður dagurinn 

hratt hvort heldur er við leik 
eða  afslöppun. Í næsta nágrenni 
Bibi one er mikil afþreying í 
boði fyrir fólk á öllum aldri; m.a. 

skemmtigarðurinn Luna Park 
Adriatico, dýragarðurinn Zoo of 
Lignano, vatnsskemmtigarðurinn 
Aqua splash og sædýragarðurinn 
Gulliver  landia.

Gott að versla
Á Bibione er mikið úrval versl
ana og eins í nágrannabænum 
Lignano. Einnig eru vikulega 
haldnir markaðir á svæðinu. 
Skemmtilegt er að kíkja og skoða 
í búðirnar, hvort sem leitað er 
eftir fæði, klæði, minjagripum 
eða öðru. Á sumrin eru margar 
verslanir opnar fram eftir kvöldi. 
Einnig má skreppa til Udine eða 
til Trieste.

Notalegt veður
Yfirleitt er mjög notalegt loftslag 
á Bibione yfir sumartímann, að 
jafnaði um 25 stiga hiti, sólríkt og 
þægileg hafgola flesta daga.

Við höfum aukið 
framboð okkar og 

bætt við áfangastöðum á 
Ítalíu og í Króatíu en við 
höfum fundið að fólk er 
áhugasamt 
um þetta 
svæði.

Tómas J. Gestsson

Menning Króatíu er heillandi blanda, sem 
Grikkir, Rómverjar, Slavar, Frakkar, Ítalir og 

Austurríkismenn hafa sett mark sitt á. Strandlengja 
Adríahafsins er sú fegursta í Evrópu með vogskornum 
ströndum, eyjum og skerjum.

Heimsferðir 
bjóða upp á 
beint flug til 
Bibione á Ítalíu í 
sumar.

Bibione – Ein glæsilegasta sólarströnd Ítalíu!

Bibione á Ítalíu er einstök strandperla við norðanvert Adríahafið.

Sólarupplifun Heimsferða
Heimsferðir bjóða upp á 13 sólaráfangastaði í ár sem er mesta úrval sólaráfangastaða ferðaskrif-
stofu á Íslandi. Nú má einnig njóta sólarinnar í strandbæjum á Ítalíu, í Króatíu og Slóveníu. 

Króatía er einn 
eftirsóttasti 
áfangastaður 
ferðamanna í 
Evrópu.

Króatía er einn eftirsóttasti 
áfangastaður ferðamanna í 
Evrópu, enda er landið stór

kostleg náttúruperla sem státar af 
fegurstu ströndum og tærasta sjó 
Evrópu, heillandi menningu og 
glæsilegum gististöðum. Heims
ferðir bjóða beint flug vikulega í 
allt sumar til þessa einstaka áfanga
staðar sem heillar alla sem þangað 
koma.

Menning Króatíu er heillandi 
blanda, sem Grikkir, Rómverjar, 
Slavar, Frakkar, Ítalir og Austur
ríkismenn hafa allir sett mark 
sitt á. Strandlengja Adríahafsins 
er sú fegursta í Evrópu með 
vogskornum ströndum, eyjum 
og skerjum þar sem aldagamlir 
bæir skaga út í hafið. Mannlífið í 
Króatíu er engu líkt og þeir sem 
þangað koma eru sammála um 
að þar sé að finna Evrópu eins og 
hún var og hét.

Sólaráfangastaðurinn Porec 
er á Istriaskaganum en skaginn 
er nyrsti hluti Króatíu og þar eru 
margir þekktustu sumardvalar
staðirnir, svo sem Porec, Umag og 
Rovinj. Aðaláfangastaður Heims
ferða í Króatíu er Porec á Istria
skaganum ásamt Umag þar sem er 
að finna glæsilega gististaði með 
frábærri aðstöðu.

Fagri bærinn Porec
Bærinn í Porec er stórkostlega fal
legur og geymir aldagamla sögu á 
hverju götuhorni, frábæra veitinga
staði og iðandi mannlíf jafnt að 
nóttu sem degi. Það er yndislegt að 
ganga um bæinn og snæða á góðum 
veitingastað við sjávarsíðuna. 

Staðsetningin er frábær, á miðjum 
skaganum, og því stutt að fara, 
hvort sem er í kynnisferð til Pula, 
Rovinj eða til Feneyja.

Í Porec eru einnig toppaðstæður 
fyrir þá sem vilja hafa nóg að gera 
í fríinu og aðstæður til hvers konar 
íþróttaiðkunar á mörgum gistival
kostunum eru frábærar.

Strandbærinn Umag
Strandlengjan við Umag er um 
20 kílómetra löng en Umag er 
mjög vinsæll sólarstaður og gamli 
bærinn afar aðlaðandi með sínum 
þröngu götum. Þekktustu strend
urnar í Umag eru Katoro, Aurora, 
Kanegra og Laguna Stella Maris en 
Katoro er allra vinsælust og býður 
fjölbreytta þjónustu.

Gott verðlag
Verðlag í Króatíu er hagstætt og 
enn sem komið er ódýrara en á 
Ítalíu og Spáni. Hér er gott að gera 
vel við sig í mat og drykk og ódýrt 
er að ferðast um landið.

Einstakt veðurfar
Veðrið er einstakt á þessum stað, 
sem liggur við Adríahafið. Sumrin 
eru hlý en ekki of heit því hafgolu 
gætir alltaf. Gróðursældin er ein
stök og sólríkt yfir sumarmánuðina.

Króatía – strandbæirnir Porec og Umag
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KRÓATÍA

Frá kr.
56.3901992-2017

25 ÁRA

Frá kr. 100.960 m/hálft fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 100.960 m.v. 2
fullorðna og 2 börn í fjölsk.herb. Netverð 
á mann frá kr. 123.957 m.v. 2 fullorðna í 
herbergi. 4. júlí í 7 nætur.

Frá kr. 56.390 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 56.390 m.v. 2 fullorðna
og 3 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr.
84.035 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
30. maí í 7 nætur.

Sol Sipar Hotel

Sol Katoro Apartments

Frá kr. 92.240 m/hálft fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 92.240 m.v. 2 fullorðna
og 1 barn í herb. Netverð á mann frá kr.
120.760 m.v. 2 fullorðna í herb.
29. ágúst í 7 nætur.

Frá kr. 73.650 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 73.650 m.v. 2 fullorðna
og 4 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr.
128.805 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
20. júní í 7 nætur.

Hotel Sol Umag & Residence

Laguna Bellevue Apartments

Frá kr. 111.445 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 111.445 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í fjölsk.herb. Netverð á 
mann frá kr. 137.095 m.v. 2 fullorðna í herb.
1. ágúst  í 7 nætur.

Frá kr. 70.605 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 70.605 m.v. 2 fullorðna
og 3 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr.
104.295 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
13. júní í 7 nætur.

Valamar Pinia Hotel & Residence

Sol Katoro Apartments

Frá kr. 120.605 m/morgunverð innif.
Netverð á mann frá kr. 120.605 m.v.
2 fullorðna í herbergi.
25. júlí í 7 nætur.

Frá kr. 97.895 m/morgunverð innif.
Netverð á mann frá kr. 97.895 m.v. 2 fullorðna
og 2 börn í fjölsk.herb. Netverð á mann frá kr.
122.095 m.v. 2 fullorðna í herb.
6. júní í 7 nætur.

Hotel Laguna Materada

Hotel Sol Garden Istra

Allt að
30.000 kr.

afsláttur 
fyrir börn

Allt að
20.000 kr.

afsláttur 
fyrir fullorðna

Unnt að bóka 5 í gistingu Unnt að bóka 5 í gistingu Unnt að bóka 6 í gistingu

– fáðu meira út úr fríinu

595 1000  .  heimsferdir.is
 



Meðal ferða Tripical 
er eyjasigling um 

Adríahafið.

Changi-flugvöllurinn í Singapúr 
hefur verið valinn besti flugvöllur 
heims árið 2017 á árlegu Skytrax 
World Airport verðlaununum. 
Þetta er fimmta árið í röð sem flug-
völlurinn hlýtur þessa nafnbót. 

Flugvöllurinn skiptist í þrjá 
brottfararsali en sá fjórði er í bygg-
ingu. Meðal þess sem finna má á 
flugvellinum eru tvö kvikmynda-
hús sem eru opin allan sólarhring-
inn og sýna ókeypis alla helstu 
smellina.

Tíu bestu flugvellirnir
1. Changi í Singapúr 
2. Haneda í Tókýó 
3. Incheon í Seúl 
4. München 
5. Hong Kong 
6. Hamad-flugvöllurinn í Doha, 
Katar 
7. Chubu Centrair Nagoya í Japan 
8. Zürich 
9. Heathrow í London 
10. Frankfurt

Changi er besti 
flugvöllur heims

Sjá nánar á www.tripical.is.Veðursæld og tær sjór.

Tripical ferðaskrifstofa býður 
upp á spennandi ferðir til 
Búlgaríu og Króatíu. Bæði 

löndin eru með ódýrustu ferða-
mannastöðum heims og státa af 
mikilli veðursæld. Norðurlanda-
búar hafa um árabil heimsótt 
þessi lönd. Meðal ferða Tripical er 
eyjasigling um Adríahafið. Ferðin 
hefst í hafnarborginni Split og 
siglt er milli 7 til 9 grænna eyja 
með stoppum og dagsferðum um 
eyjarnar. Eftir sjö daga siglingu 
er komið í land og gist í bænum 

Sibenik, skammt frá borginni Split. 
Söguleg mannvirki eru meðal 
þess sem hægt er að skoða og 
 einnig merka byggingarlist. Borgin 
Dubrovnik er þar á meðal en þar 
hafa þættir af Game of Thrones 
verið teknir upp. Búlgaría á sér 
einnig ríkulega sögu. 

Eyjasigling um Króatíu – eitt ódýrasta ferðamannaland heims

Sumarið er tími stóru tónlistar-
hátíðanna í Evrópu og ekki seinna 
vænna að huga að miðakaupum. 
Meðal vinsælustu hátíðanna í 
sumar má nefna systurhátíðirnar 
Rock am Ring og Rock im Park sem 
haldnar eru í Mendig og Nürn-
berg í Þýskalandi dagana 2.-4. júní. 
Þar koma m.a. fram Rammstein, 
System of a Down, Alter Bridge og 
Liam Gallagher.

Glastonbury-tónlistarhátíðin 
verður haldin 21.-25. júní og er 
að venju boðið upp á mikið úrval 
heimsþekktra tónlistarmanna, þ. á 
m. Radiohead, Foo fighters, Alt-J og 
Ed Sheeran.

Hróarskelduhátíðin hefur alltaf 
verið vinsæl hjá Íslendingum en í 
ár er hún haldin 24. júní til 1. júlí. 
Meðal listamanna sem koma þar 
fram eru Arcade Fire, The Weeknd, 
The XX og A Tribe Called Quest.

Reading and Leeds Festival er 
eitt það stærsta á Bretlandseyjum 
og fer fram dagana 25. -27. ágúst. 
Listinn yfir tónlistarmenn er svaka-
legur þetta árið en þar koma m.a. 
fram Muse, Kasabian og Eminem.

Sumarið er 
tónlistartíminn
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