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Sigríður Einarsdóttir aðstoðar-
leikskólastjóri er mikil útilegu-
manneskja og hefur farið í úti-

legur á hverju sumri undanfarin ár. 
„Þegar strákarnir mínir voru litlir þá 
tókum við ákveðin landsvæði fyrir í 
einu. Til dæmis fórum við eitt sumar-
ið og þræddum alla Vestfirðina,“ segir 
Sigríður. 

Áður fyrr voru Sigríður og fjölskylda 
hennar; eiginmaður hennar og tveir 
synir, í tvær til þrjár vikur í einu í úti-
legu. „Oft eltum við bara veðrið eins og 
Íslendingar gera oft. Vorum svo á hverj-
um stað í tvo til þrjá daga. Mörg tjald-
svæði bjóða upp á að setja í þvotta-
vél þannig að það var mjög þægi-
legt að geta skellt í vél og hengt svo 
upp hjá tjaldinu. Þannig þurftum við 
að taka minna með okkur og gerðum 
okkur heimakomin á þeim stað sem við 
vorum á hverju sinni. Yfirleitt vorum 
við með takmarkaða áætlun, gerðum 
bara það sem okkur langaði til að gera 
þann daginn.“

Fjölskyldan ferðaðist bæði ein og 
með vinum. „Ég sakna þess mikið að 
hafa ekki systur mína og fjölskyldu 
hennar með okkur í útilegunum. Þau 
eru búin að kaupa sér sumarbústað og 

hætt að vera í fellihýsinu sínu. Sam-
vera með fjölskyldunni er svo mikil-
væg í þessum ferðum, líka núna þegar 
strákarnir eru orðnir stórir. Það er ekk-
ert sjónvarp og ekkert að gera nema 
spjalla og leika sér. Við förum í fótbolta 
og gönguferðir, spilum og skoðum um-
hverfið. Það er svo gott að geta kúplað 
sig út og losna við allt stress.“

Í dag eru strákarnir farnir að vinna 
og því minna færi á að fara í langar 
ferðir. Fjölskyldan stekkur þó af stað ef 
allir eru lausir. „Það hefur aldrei verið 
neitt vandamál að hendast í útilegu. Við 
erum með allt útilegudótið í einu horni 
í geymslunni og svo er bara hoppað upp 
í bíl og keyrt af stað. Núna eigum við 
tjaldvagn sem er léttur og þægilegur 
þannig að það er búið að leggja tjaldinu 
sem maðurinn minn fékk í fermingar-
gjöf,“ segir hún og hlær. Þau stefna á að 
fara í útilegu um helgina og fara þang-
að sem verður gott veður. Einnig á að 
fara á ættarmót í Reykhólasveit seinna 
í sumar og svo hvert sem þeim dett-
ur í hug. „Við tökum nokkurs konar æði 
fyrir stöðum. Í fyrra fórum við á tjald-
stæði við Apavatn sem var ofsalega flott 
og þar var mjög góð þjónusta og við 
förum örugglega aftur þangað í sumar.“ 

Í fermingartjaldinu með 
alla fjölskylduna
Sigríður Einarsdóttir og fjölskylda fara í útilegu á hverju sumri. Lengi vel voru þau í tjaldi sem maðurinn hennar fékk í 
fermingargjöf en hafa nú skipt yfir í tjaldvagn. 

Áður fyrr fóru Sigríður og fjölskylda hennar í tveggja til þriggja vikna útilegur. Núna stökkva þau til þegar allir eru lausir 
og fara í styttri ferðir.  MYND/ERNIR
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Einfaldur baunaréttur sem 
nær úr þér hrollinum. 

Fyrir 8
3 dósir af chilibaunum
1 dós niðursoðnir tómatar
2 dósir salsasósa
1 laukur skorinn
2 tsk. salt
½ tsk. hvítlaukssalt

Hellið úr öllum dósum í pott og hrær-
ið. Saxið laukinn og hellið út í. Eldið yfir 
opnum eldi í tuttugu mínútur og hrærið 
vel svo ekki festist við botninn.

Mjög gott er að hella baunaréttinum 
yfir grillaða hamborgara eða pylsur eða 
borða hann með brauði.

Smjörbökuð kartafla

Leggið álpappír flatan með glanshliðina 
upp og smyrjið rönd af smjöri í miðjuna. 
Skerið kartöfluna í tvennt. Setjið smjör 
á skornu hliðina og saltið. 
Vefjið lang-
hliðunum á 
álpappírn-
um að kart-
öflunni og 
svo öðrum 
endanum. 
Bætið einum 
bolla af vatni 
inn í og rúll-
ið hinum endanum upp. Eldið á 
grind yfir opnum eldi í 1 til 2 klukkutíma 
eftir stærð kartöflunnar. 

Súpa

Fyllið pott til hálfs af vatni og skell-
ið grænmetis- eða kjúklingateningi út 
í. Skerið niður grænmeti, svo sem kart-
öflur, gulrætur, sellerí og lauk, magn eftir 
vild og setjið út í soðið. Látið malla á eld-
inum í hálftíma. Bætið smá rjóma út í 
undir lokin til að fá smá mýkt í súpuna.

Ómissandi eftirréttur

Þræðið sykurpúða upp á grein og grill-
ið yfir eldi.

Eldað í útilegunni
Matreiðsla undir berum himni vex mörgum í augum. Smurðar samlokur eru 
góðra gjalda verðar en duga skammt á hrollköldum íslenskum sumarkvöldum. 
Þá er fátt rómantískara en að sitja við varðeld meðan kraumar í pottunum. 

Fátt er rómantískara en að sitja við varðeld meðan kraumar í pottum. NORDIC PHOTOS/GETTY

ÚTILEGUKORTIÐ
ÚTILEGUKORTIÐ er ódýr og góður kostur fyrir þá sem ferðast um 
Ísland.
Kortið gildir fyrir tvo fullorðna og fjögur börn undir 16 ára aldri.
Hægt er að kaupa Útilegukortið á vefsíðu okkar utilegukortid.is, hjá 
SHELL, Orkunni, Íslandspósti, Víkurverki, ýmsum stéttar- og verkalýðs-
félögum og á tjaldsvæðum Útilegukortsins.
Ferðumst innanlands, eitt kort – 44 tjaldsvæði.

ÁRSTÍMI EFTIRVAGNA ER RUNNINN UPP
Sumarið er helsti ferðamannatími Íslendinga. Þá fjölgar eftirvögnum á þjóðvegum landsins, til dæmis fellihýsum, 
hjólhýsum og kerrum. Umferðarstofa gaf út leiðbeiningar fyrr á árinu til ökumanna varðandi ýmis öryggisatriði 
sem nauðsynlegt er að hafa í huga. 
1. Áður en lagt er af stað í fyrsta ferðalag ársins er gott að fara hringinn í kringum vagninn og kanna ástand ljósa 

og glitaugna og hvort ljósatengi séu virk. Hafa ber í huga að allir eftirvagnar eiga að vera með ljós sem eru 
hliðstæð aftur- og hliðarljósum bílsins.

2. Ferðavagnar breyta aksturseiginleikum bílsins og gera hann þyngri og óstöðugri á veginum. Einnig taka þeir 
oft á sig töluverðan vind og þarf fólk að hafa það í huga á ferðum sínum um landið. Fólksbifreið með eftirvagn 
má almennt ekki aka hraðar en á 80 kílómetra hraða á klukkustund.

3. Tengibúnaður milli bíls og eftirvagns þarf að vera traustur. Upplýsingar um hann þurfa að vera í skráningar-
skírteini bílsins og alltaf á að nota öryggiskeðju. Í festingum og splitti á beisli getur 
myndast tæring vegna ryðs sem dregið getur stórlega úr styrk beislisins. 
Þess eru dæmi að splitt hafa gefið sig vegna þessa og valdið mikill 
hættu. 

4. Eftirvagnar eiga allir að vera með ljós sem eru hliðstæð aftur- 
og hliðarljósum bílsins. Ef eftirvagn er breiðari en ökutækið og 
hindrar að menn sjái aftur fyrir bílinn þarf að framlengja hliðar-
spegla bílsins báðum megin. 

5. Upplýsingar um heildarþyngd eftirvagns er að finna í skráningar-
skírteini bílsins. Nauðsynlegt er að bílstjóri kynni sér hvort hann 
hafi réttindi til að aka með þann eftirvagn sem er aftan í bíl þeirra. 
Alla skráða eftirvagna á að færa til skoðunar annað hvert ár.

Við tjöldum því besta
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Útilegukortið 2012
44 tjaldsvæði um allt land  

                                   14.900 kr. 

www.utilegukortid.is

utilegukortid.is
www.campingcard.is
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DÓSAMAT Á PRÍMUSINN
Í tjaldbúskap er þægilegt að þurfa ekki 
að annast flókna eldamennsku. Á sama 
tíma er ferðafólki nauðsyn að fá stað-
góðan málsverð til að hafa næga orku 
í átök við náttúruna. Þá er freistandi að 
grípa í kærkomið úrval niðursoðinnar 

matvöru þar sem hægt er að velja úr 
fisk- og kjötréttum, súpum, sósum 
og fjölbreyttu meðlæti í bragðgóðar 
og saðsamar máltíðir. Klassískur úti-
legumatur á prímusinn eru fiskbollur 
með karrísósu, steiktur fiskbúðingur 

með tómatsósu, pylsur með bökuðum 
baunum og spæleggi, kjötbollur í 
brúnni sósu með kartöflumús, sardínur 
á rúgbrauðsneið og túnfiskur í matar-
mikið brauðsalat. Einfalt, nammigott og 
viðeigandi.

Bakaðar baunir eru gómsætt meðlæti með margs konar útilegumat og 
taka lítið pláss í farangrinum eins og allur annar dósamatur.
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MEÐFERÐ ELDS 
Á VÍÐAVANGI
Í reglugerð Alþingis um sinu-
brennur og meðferð elds á víða-
vangi segir í 7. grein að óheimilt 
sé að kveikja eld á víðavangi þar 
sem almannahætta getur stafað 
af eða hætt er gróðri, dýralífi 
eða mannvirkjum.
Þá er hverjum þeim sem ferðast 
um skylt að gæta ýtrustu 
varkárni í meðferð elds.
Þar sem eldur er gerður á 
víðavangi til annars en að 
brenna sinu skal um hann 
búið í sérstöku eldstæði eða 
hann kveiktur á þess konar 
undirlagi að tryggt sé að hann 
breiðist ekki út eða svíði gróður 
eða jarðveg. Eld skal slökkva 
tryggilega eða gæta þess að 
hann sé að fullu kulnaður áður 
en eldstæðið er yfirgefið.
www.reglugerd.is

Stemning er eitt það mikil-
vægasta sem þarf að huga 
að í útilegum. Íslenskar úti-

legur eru engu líkar. Þegar sólin 
lækkar á lofti og farið er í dúnúlp-
una vegna þess að kuldinn er tek-
inn við. Kveikt er á grillinu, krakk-
arnir leika sér og gítarinn er tekinn 
upp. Allt eru þetta hlutir sem ein-
kenna íslenskar útilegur og skapa 
fullkomna stemningu. Gítar, grill 
og leikir, svo einfalt er það. 

Gítarinn er ómissandi og ekki 
er verra ef einhver kann að spila 
á hann. Yfirleitt eru alltaf sömu 
gömlu lögin spiluð, enda er það 
skemmtilegast þar sem allir kunna  
textana. 

Íslensku lögin sem allir kunna 
eru oftast spiluð en líka nokk-
ur erlend lög. Þekktustu útilegu-
lögin eru meðal annars Wonder-
wall með Oasis, Stál og hnífur 
með Bubba, Við drekkum Jam-
eson, Lífið er yndislegt með Landi 
og sonum, Fjöllin hafa vakað með 
Egó og mörg fleiri.

Hægt er að fara í marga 
skemmtilega leiki, ekki einung-
is fyrir börn heldur líka fullorðna. 

Kubbur hefur alltaf verið vinsæll 
leikur þar sem hann er einfaldur 
og skemmtilegur en í honum eru 
einnig lið sem gera hann enn þá 
skemmtilegri og skapa enn meiri 
stemningu. Frisbí og skotbolti 
eru sömuleiðis skemmtilegir og 
einfaldir leikir sem allir geta spil-
að. 

Hvort einnota grill eða kola-

grill er tekið með þá er alltaf jafn 
gott að grilla. Grill er einfaldlega 
partur af því að fara í útilegu. Oft-
ast eru það pylsur eða hamborgar-
ar en sumir gera vel við sig og taka 
með sér steik í útileguna. 

Eins og komið hefur fram þá þarf 
ekki mikið til þess að útilegan verði 
skemmtileg en mikilvægasta hrá-
efnið er augljóslega góða skapið.

Grillmaturinn er ómissandi.  Það skapast meiri stemning í tjaldi heldur en í 
fellihýsi. 

HVAR ER BEST AÐ TJALDA?
Hvort sem ferðaþráin leitar 
um langan veg eða stuttan er 
sjálfsagt að notfæra sér reynslu 
og aðstoð annarra áður en haldið 
er af stað í útilegu. Á vefsíðunni 
www.tjalda.is eru aðgengilegar 
upplýsingar um öll tjaldsvæði 
landsins, aðstöðu þeirra fyrir 
ferðafólk, myndir, stjörnugjöf og 
umsagnir annarra gesta. Frábær 
viðkomustaður áður en áfanga-
staðir fyrir tjaldbúskap sumarsins 
eru valdir.

Bókabúð Forlagsins að Fiskislóð 39 í Reykjavík hýsir stærstu korta-
deild landsins auk þess að bjóða upp á landsins mesta úrval af íslensk-
um bókum. Í kortadeildinni er að finna kort af öllum stærðum og 
gerðum auk fjölda ferðabóka sem gerir ferðalagið enn skemmtilegra. 
Erla Björg Gunnarsdóttir, kynningarstýra Forlagsins, segir búðina til-
valinn stað til að hefja ferðalagið um Ís-
land. „Það er gott að byrja ferðalagið í 
verslun okkar og bóka sig upp. Við bjóð-
um upp á mikið úrval bóka um innlenda 
staði, alls kyns ferðahandbækur, bækur 
um fugla og plöntur og ýmislegt fleira. 
Og ef það skyldi nú rigna í ferðalaginu 
bjóðum við einnig upp á gott úrval af 
kiljum og föndurbókum fyrir börnin.“ 

Nýlega gaf Forlagið út nýjan Ferða-
atlas sem er skemmtilegur ferðafélagi 
innanlands. Þar er hægt að fletta upp 
kortum af öllu landinu, flestum þétt-
býlisstöðum auk upplýsinga um ýmsa 
afþreyingu, til dæmis golfvelli, tjaldsvæði og sundlaugar. Erla segir 
bókina innihalda ýmsar nýjungar, til dæmis lýsingar og litmyndir af 
náttúruperlum og sögustöðum auk teikninga af varpfuglum, plöntum 
og skeljum landsins. „Slík bók gerir ferðalagið skemmtilegt og fræð-
andi þar sem endalaust er hægt að fletta í henni á ferð um landið.“ 
Bókabúð Forlagsins að Fiskislóð er opin alla virka daga milli kl. 10-18 
og laugardaga milli 10-14.

Bókaðu þig upp 
fyrir ferðalagið
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Erla Björg Gunnarsdóttir, kynningarstýra Forlagsins.  MYND/ANTON

MUNDU EFTIR ÞESSU Í 
ÚTILEGUNA
Að ýmsu þarf að huga þegar 
pakkað er niður fyrir útilegu. 
Lengd ferðalags, samsetning 
hópsins og áfangastaður skiptir 
auðvitað máli þegar pakkað er 
en einnig hvort gist er í tjaldi 
eða hlýrri híbýlum. Mikilvægt 
er að velja klæðnað eftir veðri 
enda allra veðra von á Íslandi. Þar 
getur lopapeysan komið sterkt 
inn. Allir ættu að taka sjúkratösku 
með og góðan svefnbúnað, til 
dæmis kodda, dýnu og hlý undir-
föt. Mörgum finnst nauðsynlegt 
að hafa með ferðaborð og 
stóla enda þægilegt að sötra 
kaffisopann og grípa í spil við 
borð. Ef veðurspáin er góð er 
sólarvörnin nauðsynleg og létt 
föt. Notalegt er að grípa í gott 
lesefni ef dauður tími myndast 
og fjölskyldan getur auðveldlega 
gleymt sér með ýmsum leik-
tækjum. Að lokum má nefna kaffi 
og súkkulaði en margir geta ekki 
án þessara guðaveiga verið í úti-
legunni.

eru valdir.

ÍÍ

Það er auðvelt að skapa 
góða útilegustemningu
Íslensk útilegustemning er einstök enda þarf ekki mikið til. Það sem skapar mestu stemninguna, fyrir 
utan samveruna, er gítarinn, grillið og leikirnir. 

Nákvæm kort og ítarleg nafnaskrá
Þjónusta í þéttbýli
Náttúruperlur og sögustaðir
Fróðleikur og fallegar myndir

GERÐU FERÐALAGIÐ  
ÓGLEYMANLEGT!
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BÍLFERÐIR MEÐ BÖRNUNUM
Flestir kannast við óánægju úr aftursætinu í löngum bílferðum út á 
land. Hér eru hugmyndir að afþreyingu til að stytta börnunum stundir í 
aftursætinu.
1. Klukk-gulur-bíll. Þessi leikur getur orðið þreytandi áheyrnar fyrir 

foreldra en er ágætur ef börnin eru fleiri en eitt. Þá velja þau sér sinn 
lit hvert og „klukka“ bíl sem ekur hjá í þeirra lit. Ef lætin eru orðin 
óbærileg er upplagt að stinga upp á óalgengari litum eins og græn-
bláum eða kokteilsósubleikum.

2. Hver er maðurinn? Þetta er leikur sem allir kannast við og hentar 
krökkum sem eru á skólaaldri. Einn hugsar sér mann og hinir mega 
spyrja hann spurninga sem hann svarar annað hvort játandi eða 
neitandi. Sá sem fyrstur áttar sig á hver maðurinn er vinnur. 

3. Frúin í Hamborg. Hvað keyptirðu þér fyrir peningana sem frúin í 
Hamborg gaf þér? Örugglega ekkert sem er svart eða hvítt – og svo 
má alls ekki segja já eða nei. 

4. Telja kindur. Hér er ekki átt við að svæfa börnin, þótt það myndi 
vissulega stytta þeim stundir, heldur benda þeim á kindurnar og fá 
þau til að telja þær. 

5. Söngur. Flestir hafa gaman af því að syngja saman og getur það 
reynst betur en að skella geisladiski í tækið. Rifjið upp leikskólalögin 
og allir geta sungið saman.

6. Stigasöfnun. Þessi leikur er ekki ólíkur klukk-gulum-bíl en hér ákveða 
þátttakendur reglur eins og þegar keyrt er yfir kindagrind verði að 
segja „píanó píanó!“ og snerta bílþakið ef keyrt er yfir brú. Sá stiga-
hæsti í lokin sigrar. 

Gott ráð er að hafa smánasl við höndina, rúsínupakka, Cheerios í poka 
eða þess háttar því svengd eykur á pirring, það þekkjum við nú öll. 
Þessar hugmyndir má nota til að stytta börnum stundir og auðvitað 
finnst börnunum best ef mamma og pabbi nenna að vera memm.  

Langar bílferðir geta virst enn lengri í huga barnanna.  MYND/GETTY

HÚSAFELLSSKÓGUR
Tjaldsvæðið í Húsafelli er paradís fjöl-
skyldufólks. Þar er skemmtileg sundlaug, 
spennandi leiktæki, golfvöllur, verslun og 
veitingar. Yfir sumartímann er kveikt upp í 
varðeldi á laugardagskvöldum. 

ARNARSTAPI Á SNÆFELLSNESI
Á Snæfellsnesi eru mörg frábær tjaldsvæði. 
Þar má nefna Arnarstapa sem var áður 
kaupstaður og er í dag eina höfnin á sunn-
anverðu Snæfellsnesi. Gaman er að ganga 
gömlu reiðgötuna og friðlandið á milli Arn-
arstapa og Hellna. 

ÞJÓRSÁRDALUR
Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal er 
rómað fyrir náttúrufegurð. Þar er góð að-
staða fyrir ferðafólk og frumleg leiktæki 
fyrir börn. Í göngufæri eru meðal annars 
sögufrægir staðir frá landnámsöld og nátt-
úruundrin Háifoss og Hjálparfoss. 

DYNJANDI VIÐ ARNARFJÖRÐ
Við fossinn Dynjanda við Arnarfjörð á Vest-
fjörðum er töfrandi tjaldsvæði. Þar er mikil 
veðursæld og himnesk upplifun að hlusta á 
formfegursta foss landsins dynja í takti við 
náttúruna.

HAMRAGARÐAR UNDIR EYJAFJÖLLUM
Tjaldsvæðið í Hamragörðum er yndislegur 
áningarstaður, mitt á milli tveggja tígulegra 
fossa, Seljalandsfoss og Gljúfrabúa. Hægt er 
að ganga á bak við Seljalandsfoss og inn að 
Gljúfrabúa í gegnum ægifagurt gil. Aðstaða 
fyrir ferðafólk er mjög góð í Hamragörðum, 
fullkomið þjónustuhús og skemmtileg leik-
tæki fyrir börn í grónu og geysifögru landi.

SKAFTAFELL Í VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐI
Tjaldsvæðið í Skaftafelli stendur mitt í stór-
brotinni náttúrufegurð. Þaðan er stutt á 
Hvannadalshnúk og fleiri fallega tinda. 
Á tjaldsvæðinu er afbragðs aðstaða fyrir 
ferðafólk í grónu og grösugu umhverfi, 
ferðamannaverslun, sýningahald, veitinga-
sala og upplýsingamiðstöð.

ÁSBYRGI Í VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐI
Ásbyrgi er eitt mesta náttúruundur lands-
ins. Í þjóðsögum segir að Sleipnir, áttfætt-
ur hestur Óðins, hafi drepið þar niður fæti 
þegar goðið var á yfirreið. Á tjaldsvæðinu 
er fyrsta flokks aðbúnaður og hvarvetna 
vel merktar gönguleiðir. Yfir hásumarið er 
boðið upp á fræðsluferðir, barnastundir, 
kvöldgöngur, varðeld um verslunarmanna-
helgi og sólstöðugöngu. 

Áð í heiðanna ró
Tjaldbúskapur undir bláhimni íslenskra sumarnátta er indælt 
hlutskipti. Að hlusta á föðurlandið anda, kúra í sjarmerandi 
tjaldbirtu og sýsla með prímus og potta til að lifa frjáls í 
náttúrunni. Í öllum landsfjórðungum leynast heillandi 
tjaldsvæði og hér eru nokkur dásamleg nefnd til sögunnar.

Margir kjósa að njóta 
orku Snæfellsjökuls í 
návígi. 

Veðursæld er mikil á 
tjaldsvæðinu við fossinn 
Dynjanda sem er 100 
metra hár og 60 metra 
breiður.

Það er 
mögnuð 
upplifun að 
sofna og 
vakna við 
þungan nið 
Seljalands-
foss.

Selið í Skaftafelli. 
Hvannadalshnúkur 
í baksýn.
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FJALLAKOFINN 
KRINGLUNNI 7
Stærsta búðin Verslun Fjallakof-
ans sem er á jarðhæð Kringl-
unnar 7 (í Húsi verslunarinnar) 
er langstærst og því er þar að 
finna mesta vöruúrvalið af öllum 
verslunum Fjallakofans.
Þar fæst mikið af fatnaði fyrir 
fjallgönguna, hjólreiðarnar og 
alla almenna útivist. Þar er einnig 
hægt að finna allt fyrir klifrið, 
fjallaskíðamennskuna, útileguna 
og svo má lengi telja – allir ættu 
að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi. 
Fjallakofinn hefur yfir að ráða 
reyndu starfsfólki sem hefur mikla 
reynslu af fjallamennsku. Starfs-
menn geta því veitt viðskipta-
vinum ráðleggingar og svarað 
spurningum þeirra, hvort sem 
þær snúa að ísklifri, léttum fjall-

göngum eða lengri 
ferðum á 

hæstu 
tinda.  

FJALLAKOFINN 
LAUGAVEGI 11
Hjarta miðbæjarins Fjallakofinn 
við Laugaveg 11 er vel útbúin úti-
vistarverslun sem deilir rými sínu 
með útivistar- og ævintýrafyrir-
tækinu Arctic Adventures/Arctic 
Rafting. Þarna er Fjallakofinn stað-
settur í hjarta miðbæjarins þar 
sem Íslendingar og ferðamenn 
njóta þess að vera. Það er ávallt 
mikið mannlíf á Laugaveginum, 
sérstaklega á sumrin og ferða-
menn og Íslendingar streyma 
inn og út úr búðinni alla daga frá 
klukkan átta á morgnana til kl. 20 
á kvöldin. 

Sérhæfing Fjallakofans á 
Laugavegi felst í þekkingu og 
reynslu starfsfólksins á útivist, 
fjallgöngum, klifri og tengdu 
sporti sem starfsfólkið getur 
miðlað til viðskiptavina. Metnaður 
verslunarinnar er að bjóða upp á 
öflugar og góðar vörur fyrir allar 
aðstæður.

FJALLAKOFINN REYKJAVÍKURVEGI 64
Vinsælustu vörurnar Fjallakofinn Reykjavíkurvegi 64 í Hafnarfirði hefur 
tekið breytingum á þessu ári. Verslunin var í rauninni flutt úr Hafnarfirð-
inum en vegna fjölda áskorana var hún opnuð aftur þann 4. maí sl. með 
örlítið breyttu sniði. Nú er áherslan þar lögð á vinsælustu vörur Fjallakof-
ans. Má þar helst nefna ullarfatnað og sokka frá Smartwool og hágæða 
útivistarfatnað frá Marmot. Einnig eru hinir endingargóðu gönguskór frá 
Scarpa á sínum stað. 
Tjaldbúnaðarleiga Fjallakofans er einnig starfrækt frá Reykjavíkurveginum 
en þar er hægt að leigja tjöld, svefnpoka, dýnur, prímusa og potta bæði 
til skemmri og lengri tíma. Hafnfirðingar og nærsveitarmenn hafa tekið 
Fjallakofanum opnum örmum og hún skipar stóran sess í hjörtum þeirra.


