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Lúxushótel fyrir ketti 
Áformað er að gera gagngerar 
endurbætur á Hótel Kattholti.
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● SAMFERÐA  Vefsíðan www.
globetropper.com aðstoðar not-
endur við að skipuleggja ferðalög 
og hafa í leiðinni uppi á samferða-
fólki í svipuðum hugleiðingum. Á 
síðunni er hægt að skoða sögur 
úr afstöðnum ferðalögum, sem 
eru jafn fjölbreyttar og þær eru 
margar, skipuleggja nýjar ferðir og 
bjóða fólki að vera með. Ferðirn-
ar eru síðan flokkaðar út frá nokkr-
um þáttum, svo sem erfiðleikum, menningarsjokki, fjarlægð og áhættu. 
Þar er líka spjallvefur þar sem fólk skiptist á alls kyns hugleiðingum og 
hagnýtum upplýsingum. Hægt er að hafa samband við vefstjóra á slóð-
inni www.globetrooper.com/general/contact.

● HEIMILISLAUSIR MEÐ LEIÐSÖGN UM LUNDÚNIR  Ferða-
menn upplifa borgir vissulega á annan hátt en íbúar þeirra. Undir farar-
stjórn Sock Mob Events um Lundúnir geta ferðamenn verið öruggir um 
að fá allt aðra sýn á borgina. Ástæða þess er að leiðsögumennirnir eru 
heimilislausir borgarar. 

Hugmyndin að baki þessu er að gefa utangarðsfólki tækifæri til þess 
að gera eitthvað uppbyggilegt. Á sama tíma fá þátttakendur að kynnast 
borginni með augum heimilislausra ásamt því að fræðast um sögu 
hennar. Leiðsögumennirnir eru þjálfaðir og leiða göngur meðal annars 
um Shoreditch, Covent Garden, Brick Lane og Mayfair. Hver leiðsögn 
endar á sögulegum bar í nágrenninu þar sem tækifæri gefst til að kynn-
ast leiðsögumanninum nánar. 

Frekari upplýsingar á vefsíðunni www.sockmobevents.org.uk.

Breska blaðið The Independent 
hefur birt lista yfir þau lönd sem 
þykja skara fram úr í ævintýra-
ferðamennsku. Ísland er þar í 
öðru sæti yfir helstu iðnríki á 
eftir Sviss, en í næstu könnun á 
undan var Ísland í toppsætinu.

Listinn byggir á úttekt sem 
Samtök í ævintýraferðamennsku 
(ADTI) og George Washington-
háskóli og ráðgjafar fyrirtækið 
Vital Wave Consulting gerðu 
á 195 löndum, þar sem þeim 
var skipt í iðnríki og þróunar-
ríki og gefin stig að uppfylltum 
ákveðnum atriðum. Fjölbreytt 
af þreying, öryggi og náttúru-
auðlindir voru á meðal þeirra 
þátta sem mið var tekið af.

Athygli vekur að tvö önnur 
Norðurlandaríki eru á lista yfir 

tíu efstu iðnríkin, það er Noreg-
ur og Svíþjóð. Bretland, Ástralía, 
Lúxemborg, Danmörk og Spánn 

hafa öll verið atkvæðamikil síð-
ustu ár en ná ekki inn á listann 
að þessu sinni.

Ævintýraeyjan Ísland

Ísland þykir vera langt komið í svokallaðri ævintýraferðamennsku samkvæmt The 
Independent. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði 
á 120 stöðum um land allt. Nánari 
upplýsingar á visir.is/dreifing

nd allt. Nánari 
/dreifing

Áform eru uppi um að reisa 
lúxuskattahótel í Kattholti á 
komandi mánuðum.

„Ef ég mætti ráða þá yrði móttaka 
með miðum eins og er á hótelum. 
Það er aldrei að vita hvað ég geri,“ 
segir Anna Kristine Magnús dóttir, 
formaður Kattavinafélags Ís-
lands. Áform eru uppi um að gera 
kattahótelið í Kattholti að lúxus-
hóteli fyrir ketti á komandi mán-
uðum. „Þar sem súkkulaðimolar 
eru á koddunum á fínum hótelum 
er aldrei að vita nema við setjum 
rosalega gott kattanammi í hvert 
búr þegar kettirnir tékka inn.“

Anna Kristine segir draumur-
inn vera að breyta kattahótelinu í 
lítið sex stjörnu lúxushótel. Breyt-
ingarnar á hótelinu munu felast í 
því að smíðuð verða ný og stærri 
búr bæði fyrir kettina sem gista á 
hótelinu og þá sem eru í óskilum. 
„Þetta verða stærri búr en þeir 
eru í, þar sem þeir geta athafnað 

sig betur. Við erum komin með 
teikningar að búrunum en þurf-
um að finna út hver getur gert 
þetta fyrir okkur eða hvar við 
fáum þau,“ segir Anna Kristine og 
bætir við að einnig þurfi að mála 
hótelið upp á nýtt.

Að hennar sögn var katta-
hótelið alveg troðfullt um 
verslunarmanna helgina. „Fólk 
virðist vera betur meðvitað um að 

setja kisurnar sínar á Hótel Katt-
holt þegar það fer út úr bænum 
heldur en að skilja þær eftir 
heima þar sem einhver gefur 
þeim eða setja þær í fóstur,“ út-
skýrir Anna Kristine, sem segir 
vel hugsað um kettina á Hótel 
Kattholti. Þar sé leikið við þá og 
þeir fái mat, hlýju og ást.

Anna Kristine er innt eftir 
því hvernig verkefnið verði fjár-
magnað. „Kattholt stendur mjög 
illa fjárhagslega,“ segir hún með 
áherslu en upplýsingar um reikn-
ingsnúmer þar sem hægt er að 
styrkja Kattholt er að finna á 
heimasíðunni www.kattholt.is. 
„Peningaskorturinn háir okkur. 
Okkur vantar fólk sem er til í að 
hjálpa okkur að reisa þetta hótel. 
Eins ef einhverjir vilja gefa okkur 
málningu og ef það er einhver 
sem getur smíðað búr þá má sá 
gjarnan hafa samband við mig,“ 
upplýsir Anna Kristine, sem segir 
að sig hafi alltaf dreymt um að 
verða hótelstjóri. - mmf

Alltaf dreymt um 
að verða hótelstjóri

Anna Kristine Magnúsdóttir segir að sig hafi alltaf dreymt um að verða hótelstjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Áformað er að búrin verði stærri þegar 
kattahótelið verður sex stjörnu lúxus-
hótel.
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25. október
Kúba

Heimsferðir bjóða frábært tækifæri til að kynnast þessari 
stórkostlegu eyju Karíbahafsins í beinu leiguflugi. Þú velur 
hvort þú dvelur eingöngu í Havana eða á Varadero ströndinni 
eða skiptir dvölinni á milli staðanna. Kúbuferð er ævintýri sem 
lætur engan ósnortinn. Þú kynnist ekki aðeins stórkostlegri 
náttúrufegurð eyjunnar heldur einnig einstakri þjóð. Havana er 
ein fegursta borg nýlendutímans og 
lífsgleði og viðmót eyjarskeggja er 
engu líkt.

Kr. 219.900*
Verðdæmi: 

Netverð m.v. tvo fullorðna með allt innifalið á 
Playa Caleta **** í Varadero í viku.

* Ekki innifalið í verði: vegabréfsáritun og 
   brottfararskattur á Kúbu.

• Glæsilegir gististaðir 
• Havana og / eða Varadero
• Frábærar kynnisferðir
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219.900
Frá aðeins

með öllu inniföldu í viku

í beinu leiguflugi 

25. október 

– einstakt tækifæri

Netverð á mann m.v. tvo fullorðna í herbergi með 
allt innifalið á Playa Caleta *** í Varadero í viku.
Netverð á mann m.v. tvo fullorðna í herbergi með 
allt innifalið á Playa Caleta *** í Varadero í viku.
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● SKJÓTUR SKILNAÐUR 
 Skilnaðir geta verið tímafrekir, 
krefjandi og sóðalegir. Eigend-
ur hollensku hótelkeðjunnar 
Heart break Hotel hafa séð við 
því og segjast geta útvegað ráð-
gjafa, lögfræðinga og barna-
sálfræðing og gengið frá skiln-
aðinum á einni helgi. Hjónin 
þurfa bara að bóka sig hvort á 
sitt herbergið á einhverju hótel-
anna í keðjunni annað hvort í 
Hollandi eða Belgíu og undir-
rita skilnaðarpappírana. Allar 
nánari upplýsingar er að finna á 
vefsíðu hótelkeðjunnar á www.
echtscheidingshotel.nl.

● SAFN UM SCHWARZENEGGER  Safn helg-
að leikaranum og fyrrverandi ríkisstjór-
anum Arnold Schwarzenegger hefur 
verið opnað á æskuheimili hans í 
þorpinu Thal nærri Graz í Austur-
ríki. Gestum og gangandi gefst 
þar kostur á að sjá við hvaða að-
stæður Schwarzenegger ólst upp 
og skoða ýmsa muni sem tengjast kvik-
myndaferli vöðvatröllsins. Má þar nefna mót-
orhjól í fullri stærð úr Tortímandanum tvö 
og sverð úr kvikmyndunum um villimanninn 
Conan svo fátt eitt sé nefnt. 

● FJÖLSKYLDUFERÐ Á 
HRÍSGRJÓNAAKUR
Vinsældir vistvænnar ferðaþjón-
ustu hafa aukist undanfarin ár. 
Hrísgrjónaræktendur á býlinu 
Tiger land í Taílandi bjóða upp á 
slíkar ferðir þar sem fjölskyldur 
geta dvalið og ræktað lífræn 
hrísgrjón í sex daga. Hægt er að 
dvelja á sáningartíma í júní og 
júlí og á uppskerutíma í október 
og nóvember. Býlið er í Chiang 
Rai í fjöllum Norður-Taílands. 
Þátttakendur geta að auki upp-
lifað alls kyns skemmtun, svo 
sem heimsókn á næturmarkað-
inn í Chiang Rai til nálægra ætt-
flokka. Frekari upplýsingar má 
finna á vefsíðunni www.tiger-
landricefarm.com.

●  TJALDSVÆÐI  Ónýttar 
flugbrautir og tóm flugskýli 
standa nú þar sem reisa á 
stærsta tjaldsvæði gervallra 
Bandaríkjanna, nánar tiltekið á 
Floyd Bennett Field-flugvelli í 
suðurhluta Brooklyn-hverfis í 
New York. Þetta eru góðar fréttir 
fyrir þá sem vilja ferðast til New 
York án þess að greiða hótel-
gistingu dýru verði. Tjald svæðið 
er þó ekki aðeins ætlað ferða-
mönnum heldur er hugsunin 
sú að borgarbúar geti þar lært 
að setja upp tjöld, róa á kajak 
og lifa á landsins gæðum. Flug-
völlurinn var reistur árið 1931 og 
var mikið notaður 
í seinni heims-
styrjöld en 
hefur stað-
ið ónot-
aður í 
fjöru-
tíu 
ár.

● Í FÓTSPOR MÁRA OG MIÐALDARIDDARA 
 Ingibjörg Þórhallsdóttir og 
Rúnar Karlsson reka ferða-
þjónustu á Spáni og sérsníða 
gönguferðir og dagsetning-
ar að þörfum sex til sextán 
manna hópa. Ein slík ferð er 
um gróðursæla en yfirgefna 
dali þar sem gengið er eftir 
hlöðnum Márastígum frá 8. 
öld, innan um orkídeur, pálma 
og granateplatré. Meira á 
gongufri.is.

Skannaðu QR kóðann  
með snjallsímanum þínum
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Akstur frá BSÍ til fl ugstöðvarinnar með Flu
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Bókaðu á www.flugrutan.is

Áætlunarferðir Flug  rútunnar 
eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla 
um Keflavíkurflugvöll

Alltaf laus sæti!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

RÚTAN SEM 
ÞÚ MÁTT 
EKKI MISSA AF!
Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ 
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Brottfarir frá  
Umferðarmiðstöðinni  
til Keflavíkurflugvallar. 
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50% afsláttur  
fyrir morgunhana  
sem ferðast með  
04:20 brottförinni.
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