
Fólk er jafnvel 
búið að safna 

lengi fyrir ferðinni og vill 
vita að það sé að verja 
peningunum sínum vel. 
Þá er gott að geta leitað 
til sérfræðings sem hefur 
komið á staðinn og veit 
nákvæmlega hvernig 
aðstæður eru.

Ingibjörg Eysteinsdóttir

Sólarlönd
26. janúar 2017

Kynningarblað Gaman Ferðir| Heimsferðir 

Framvegis verður opið á hjá gaman Ferðum milli 10 og 14 á laugardögum. ingibjörg 
hvetur fólk í ferðahug til að líta inn. MynD/anTOn brinK

Carnival Miracle er glæsilegt skip í flota Carnival Cruises. Siglt verður með þessu 
skipi frá los angeles til „Mexíkósku rívíerunnar“.

Tenerife er sívinsæll áfangastaður enda er þar allt til alls.

Ferðablað Gaman Ferða er glæsi-
legt að vanda og hægt að velja á 
milli fjölda spennandi áfanga-
staða. Að sögn Ingibjargar Ey-
steinsdóttur, forstöðukonu Gaman 
Ferða, ríkir mikil samkeppni á 
ferðaskrifstofumarkaðnum í dag. 
„Þá á ég ekki bara við á milli ís-
lensku ferðaskrifstofanna held-
ur er líka mikil samkeppni við er-
lendar bókunarsíður. Við vildum 
því leita leiða til að mæta þeirri 
samkeppni og með nýju bókun-
arkerfi, sem við erum að taka í 
notkun, viljum við meina að við 
séum komin nær 
því að vera með 
samkeppnishæf 
verð við þess-
ar erlendu síður. 
T i l  v iðbóta r 
geta viðskipta-
vinir Gaman 
Ferða ráðfært 
sig við reynslu-
mikla ferðaráð-
gjafa og bókað 
flugið í sömu 
bókun,“ segir 
Ingibjörg. 
Hún segir það 
veita ákveð-
ið öryggi að 
bóka sumar-
fríið sitt á ferða-
skrifstofu.

„Fólk er jafnvel búið að safna 
lengi fyrir ferðinni og vill vita að 
það sé að verja peningunum sínum 
vel. Þá er gott að geta leitað til sér-
fræðings sem hefur komið á stað-
inn og veit nákvæmlega hvernig 

aðstæður eru.“ Til að bæta þjón-
ustuna enn frekar verður skrif-
stofa Gaman Ferða framvegis 
opin á laugardögum milli tíu og 
tvö. „Flestir eru að vinna á virk-
um dögum en með þessu móti von-
umst við til að fleiri hafi tök á að 
kíkja til okkar og fá ráðleggingar 
varðandi sumarfríið sitt,“ segir 
Ingibjörg og hvetur áhugasama til 
að koma og leita ráða og fá ítarleg-
ar upplýsingar um þá áfangastaði 
sem eru í boði. „Okkur finnst svo 
gaman að fá fólk til okkar á skrif-
stofuna það er svo persónulegt og 
þá fær maður einnig að upplifa 

tilhlökkunina með 
viðskiptavinin-
um að hluta til 
þegar kemur að 
því að bóka sól-
arlandaferð.“

Gaman að gleðja
Gaman Ferðir 
bjóða upp á fjölda 
spennandi áfang-
staða í sumar. Má 
þar nefna Salou, 
Lloret de Mar, 
Barcelona, Tossa de 
Mar, Albir og Beni-
dorm. „Okkur finnst 
gaman að gleðja og 
þess vegna ákváð-
um við að bjóða þeim 

sem panta ferð til Tenerife eða 
Salou frá og með 28. janúar og út 
febrúar upp á glaðning í ár. Þeir 
sem bóka ferð til Tenerife fá miða 
í vatnsrennibrautagarðinn Siam 
Park fyrir alla fjölskylduna og 

þeir sem bóka til Salou fá miða í 
skemmtigarðinn Porta Ventura. 
Það er því um að gera að bóka á 
þessu tímabili en glaðningurinn 
gildir í ferðir sem farnar eru á 
tímabilinu maí-ágúst,“ segir Ingi-
björg glöð í bragði.

Af öðrum ferðum Gaman Ferða 
nefnir Ingibjörg heilsuferðir sem 
verða sífellt vinsælli. „Við höfum 
boðið upp á svakalega skemmti-
lega heilsuræktarferð til Salou 
síðustu ár sem byggir á æfingum, 
hlaupum og jóga á ströndinni og 
selst hún alltaf upp. Í ár bjóðum 
við upp á sams konar ferð til Albir. 
Þá erum við með flotta lúxusjóga-
ferð til Tossa de Mar á Spáni á 
flottu fjögurra stjörnu hóteli. Það 

er töluvert búið að bóka í þessar 
ferðir en við eigum ennþá laus 
pláss fyrir þá sem vilja gera vel 
við sig og setja sig í fyrsta sætið. 
Þá komum við til með að bæta við 
þetta hjólaferðum og fleiri heilsu-
ræktarferðum á allra næstu 
vikum,“ upplýsir Ingibjörg.

Frábærar viðtökur við   
skemmtisiglingum
Nýlega tóku Gaman Ferðir upp á 
því að selja skemmtisiglingar. „Við 
byrjuðum á að bjóða upp á siglingu 
um Karíbahafið og Miami og seld-
ist hún mjög vel. Hún verður farin 
í október og enn er eitthvað til af 
lausum sætum. Við vorum svo að 
bæta við nýrri siglingu sem ber 

yfir skriftina Los Angeles og Mexí-
kóska rívíeran. Sú ferð verður 
farin í september og býst ég ekki 
við öðru en að henni verði vel tekið 
enda á frábæru verði.“

Ingibjörg segir að starfs-
fólk Gaman Ferða muni verða sér-
staklega virkt á samfélagsmiðl-
um eins og Facebook, Snapchat og 
Insta gram í ár. „Þar ætlum við að 
vera með tilboð, sýna frá áfanga-
stöðum og vera með ýmis önnur 
skemmtilegheit. Ég hvet því alla 
eindregið til að fylgjast með okkur 
þar.“

Sumargaman með gaman Ferðum
Ferðablað Gaman Ferða kemur út um helgina en þar verða sólaferðirnar sumarið 2017 í aðalhlutverki. Samhliða því verður opnuð ný og 
glæsileg vefsíða auk þess sem nýtt bókunarkerfi verður tekið í notkun. Framvegis verður skrifstofa Gaman Ferða opin á laugardögum.
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 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

bibione á Ítalíu er einstök strandperla við norðanvert adríahafið.

„Salan fer ótrúlega vel af stað 
og er mun meiri en í fyrra og 
árið þar á undan,“ segir Tómas 
J. Gestsson, framkvæmdastjóri 
Heimsferða, sem býður upp á 12 
sólaráfangastaði í ár. „Við höfum 
aukið framboð okkar undanfarið 
og bætt við áfangastöðum á Ítal
íu og í Króatíu en við höfum fund
ið að fólk er áhugasamt um þetta 
svæði.“

Afmælistilboð Heimsferða
Í tilefni af því að Heimsferð
ir fagna 25 ára afmæli sínu um 
þessar mundir verður veittur af
mælisafsláttur af sólarferðum í 
janúar. „Við veitum allt að 25 þús
und króna afmælisafslátt á mann 
í janúar fyrir þá sem bóka og 
greiða 25 þúsund króna staðfest
ingargjald á ferðina í janúar,“ út
skýrir Tómas en hægt er að bóka 
sólarferðir vetrarins, vorsins, 
sumarsins og haustsins í janúar 
með afslættinum en ekki páska
ferðir.

Spennandi nýir áfangastaðir
Þeir staðir sem Heimsferðir 
býður upp á eru Krít, Gran Can
aria, Costa de Almería, Albir, 
Mallorca, Costa del Sol,  Tenerife, 

Benidorm, Salou og Altea. Nýj
ustu áfangastaðirnir sumar
ið 2017 eru Bibione á Ítalíu og 
Króatía. „Það hefur verið jöfn 
og stöðug aukning í sölu á þessa 
staði enda eru þeir afar spenn
andi kostir,“ segir Tómas.

Stórkostleg sólarupplifun Heimsferða
Heimsferðir bjóða upp á 12 sólaráfangastaði í ár sem er mesta úrval sólaráfangastaða ferðaskrifstofu á Íslandi. Nú má einnig njóta 
sólarinnar í strandbæjum á Ítalíu og í Króatíu. Mikill áhugi er fyrir þessum svæðum sem eru afar eftirsótt af ferðamönnum í Evrópu.

Heimsferðir bjóða nú beint flug 
í allt sumar á einn vinsælasta 
áfangastað við Adríahafið, Bibi one 
á Ítalíu. Bibione er einstök strand
perla við norðanvert Adríahafið, 
miðja vegu milli Feneyja og Trieste 
og er örstutt frá Lignano sem marg
ir þekkja.

Staðurinn býður allt það sem fólk 
óskar sér í sumarleyfinu; einstak
ar strendur, frábæra veitingastaði, 
fjölbreytta afþreyingu og gott úrval 
gististaða. Bibione er sannkölluð 
paradís fyrir fjölskyldur 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 uppákom
ur 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 morgunverð eða nætur
snarl, allt er til staðar. Allir ættu 
að prófa dæmigerðan mat frá svæð
inu, til dæmis hið frábæra úrval 
sjávarfangs eða hrá skinku, osta og 
ávexti frá Friulihéraði. Þekkt vín
ræktarsvæði 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 matarmenning
arinnar.

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, dýragarður
inn Zoo of Lignano, vatnsskemmti
garðurinn Aqua splash og sædýra
garðurinn Gulli verlandia.

Gott að versla
Á Bibione er mikið úrval verslana 
og eins í nágrannabænum Lignano. 
Einnig eru vikulega haldnir mark
aðir 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.

Króatía er einn eftirsóttasti 
áfangastaður ferðamanna í Evrópu, 
enda er landið stórkostleg náttúru
perla sem státar af fegurstu strönd
um og tærasta sjó Evrópu, heillandi 
menningu og glæsilegum gististöð
um. Heimsferðir bjóða beint flug 
vikulega í allt sumar til þessa ein
staka áfangastaðar sem heillar alla 
sem þangað koma. 

Menning Króatíu er heillandi 
blanda, sem Grikkir, Rómverjar, 
Slavar, Frakkar, Ítalir og Austur
ríkismenn hafa sett mark sitt á. 
Strandlengja Adríahafsins er sú 
fegursta í Evrópu með vogskorn
um 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 veit
ingastaði og iðandi mannlíf jafnt 
að nóttu sem degi. Það er yndis
legt að ganga um bæinn og snæða 
á góðum veitingastað við sjávar
síðuna. 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 km löng en Umag er mjög vin
sæll sólarstaður og gamli bærinn 
afar aðlaðandi með sínum þröngu 
götum. Þekktustu strendurnar í 
Umag eru Katoro, Aurora, Kanegra 
og Laguna Stella Maris en Katoro 
er allra vinsælust og býður fjöl
breytta þjónustu.

Gott verðlag
Verðlag í Króatíu er hagstætt og 
enn sem komið er ódýrara en á Ít
alíu 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. Sumr
in eru hlý en ekki of heit því haf
golu gætir alltaf. Gróðursældin er 
einstök og sólríkt yfir sumarmán
uðina.Króatía er einn eftirsóttasti áfangastaður ferðamanna í evrópu.

bibione – ein glæsilegasta sólarströnd Ítalíu!

Króatía – dásamlegu strandbæirnir Porec og Umag

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

Sólarlönd Kynningarblað

26. janúar 20172
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2017 er komið

Taska, handfarangur 
og íslensk fararstjórn 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL 
ALLUR PAKKINN 

Sólarferðir frá kr.

49.850
m/afslætti*

Allt að
100.000 kr.

afsláttur fyrir fjögurra
 manna fjölskyldu

Allt að
25.000 kr.

afsláttur á mann
í janúar

*Öll verð eru með afslætti, allar sólarbrottfarir til 31/10 nema um páska.

25 ára afmælisafsláttur 
í janúar

Mesta úrvalið! 

12
sólarferðir

í boði

Frá kr. 78.895 m/morgunverð innif.
Netverð á mann á frá kr. 78.895 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn í svítu. Netverð á mann frá 
kr. 86.595 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
30. maí í 7 nætur.

Frá kr. 58.295 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 58.295 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í stúdíó. Netverð á mann frá 
kr. 76.695 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
28. maí í 7 nætur.

Frá kr. 49.850 m/ekkert fæði innif. 
Netverð á mann frá kr. 49.850 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 62.585 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
30. maí í 9 nætur.

Laguna Istra

Aguamarina Apartments

Hotels Playa de Oro

Frá kr. 107.695 m/allt innifalið
Netverð á mann frá kr. 107.695 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herb. Netverð á mann frá 
kr. 134.395 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
14. júlí í 7 nætur.

Frá kr. 124.495 m/morgunverð innif.
Netverð á mann frá kr. 124.495 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í fjölsk.herb. Netverð á mann frá 
kr. 125.495 m.v. 2 fullorðna í íbúð.
8. júní í 11 nætur.

Frá kr. 62.740 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 62.740 m.v. 3 fullorðna 
og í íbúð. Netverð á mann frá kr. 71.595 m.v. 2 
fullorðna í íbúð.
24. febrúar í 7 nætur.

Hotel Zoraida Beach Resort 

Sol Katmandu Park & Resort

Jardin del Atlantico

Frá kr. 88.330 m/hálft fæði innif. 
Netverð á mann frá kr. 88.330 m.v. 2 fullorðna 
og 1 barn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 98.995 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
6. júní í 7 nætur.

Frá kr. 73.320 m/morgunverð innif. 
Netverð á mann frá kr. 73.320 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í herbergi. Netverð á mann frá 
kr. 92.595 m.v. 2 fullorðna í herbergi.
13. júní í 7 nætur.

Frá kr. 111.195 m/morgunverði ofl.
Netverð á mann frá kr. 111.195 m.v. 2 fullorðna 
í herbergi.
23. apríl í 11 nætur

Hotel Melia Benidorm

Albir Playa Hotel & Spa 

Hotel Orqidea

Frá kr. 79.245 m/morgunverð innif. 
Netverð á mann frá kr. 79.245 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 92.395 
m.v. 2 fullorðna í íbúð.
30. maí í 7 nætur.

Frá kr. 84.895 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 84.895 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá 
kr. 104.995 m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
5. júní í 10 nætur.

Frá kr. 49.850 m/ekkert fæði innif.
Netverð á mann frá kr. 49.850 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 66.795 
m.v. 2 fullorðna í stúdíó.
26. ágúst í 7 nætur.

Villaggio Marco Polo

Zeus Village Apartments

Arena Suites Apts.

KRÓATÍA

COSTA DEL SOL

SALOU

BIBIONE

KRÍT

TENERIFE

BENIDORM

ALBIR

MADEIRA

COSTA DE ALMERÍA

MALLORCA

GRAN CANARIA

NÝR ÁFANGASTAÐUR NÝR ÁFANGASTAÐUR



Taíland nýtur vaxandi vinsælda 
meðal Íslendinga enda hefur land-
ið upp á fjölmargt að bjóða fyrir 
ævin týraþyrsta landsmenn. Þar má 
finna fallegar strendur, heillandi 
sögu, ævintýralegar eyjar, gest-
risna heimamenn, afar bragðgóðan 
mat auk þess sem höfuðborg lands-
ins, Bangkok, er heill heimur út af 
fyrir sig.

Kristján Steinsson þekkir land-
ið vel en hann var einn fararstjóra 
í ferð hóps Íslendinga til landsins 
í nóvember á síðasta ári. Ferðin 
hófst í Hua Hin, sem er á miðjum 
Malay-skaganum, og er elsti ferða-
mannastaður landsins og yndisleg 
borg að sögn Kristjáns. „Borgin 
býður upp á það besta bæði í mat-
argerð og verslun. Þetta er stað-
ur sem Taílendingar heimsækja 
sjálfir í fríum sínum og er hann 
því ekki eins mikill ferðamanna-
staður og t.d. eyjan Phuket í suðri 
eða strandbærinn Pattaya í norðri. 
Því er nándin við innfædda meiri 
og persónulegri. Þarna eru kannski 
ekki jafn stórar strendur og annars 
staðar í landinu en þær eru samt 
mjög góðar. Hressandi golan gerir 
það síðan að verkum að hitastig-
ið er alltaf þægilegt þrátt fyrir 36 
gráðu hita.“

Algjör þögn
Hópurinn lá ekki á ströndinni allan 
tímann heldur var einnig farið í 
ýmsar ferðir þar sem Kwai-fljótið 
var m.a. heimsótt. „Við tókum lest 
yfir brúna frægu en hún var byggð 
af stríðsföngum og er saga henn-
ar rakin í frægri bíómynd. Þar var 
endað við landamæri Búrma þar 
sem við fórum á fílsbak. Síðan var 
siglt niður fljótið á bambuspramma 
sem var mögnuð upplifun því aðra 
eins þögn hef ég ekki upplifað í 
langan tíma. Það var einstök upp-
lifun að vera þarna í steikj-
andi hita og heyra 
bara í einstaka 
fuglum í skógin-
um.“ Næst lá 
leiðin til eyj-
unnar Koh 
Talu þar 
sem finna 
má breið-
ar hvítar 
sand-
strend-
ur og risa-
skjaldbök-
ur. „Þar var 
frábær t  að 
eyða deginum í 
að snorkla, liggja á 
ströndinni og fylgjast 
með skjaldbökunum.“

 Þjóðgarðurinn Khao Sam 
Roi Yot var næstur á dag-
skrá en þar má m.a. finna 
yndislega strönd að sögn 
Kristjáns. „Við sigld-
um þangað með litlum 
fiskibátum og byrjuð-
um á göngu upp fjallið 
að helli en þar er búið 
að byggja hof. Það var 
mögnuð upplifun að sjá 
sólina skína í gegnum lítið 
hellisgat sem er efst í hell-
inum. Seinni hluta dags var 
eytt á hvítri breiðri sandströnd 
og í heitum og yndislegum sjónum.“

Gestrisnir heimamenn
Ferðinni til Taílands lauk í höf-
uðborg landsins, Bangkok, en þar 
eyddi hópurinn síðustu þremur 
dögum ferðalagsins. „Þar fórum 
við m.a. í tuk tuk-kappakstur, sigld-
um á Phraya-ánni og horfðum á sól-
ina setjast áður en við borðuðum 
kvöldverð og horfðum á sýningu á 
taílenskum dönsum. Einnig fleytt-
um við kertum á Phraya-ánni til að 

þakka fyrir tilvist fljótsins ásamt 
innfæddum sem var eftirminni-
leg lífsreynsla og gaman að taka 
þátt í.“

Hápunktar Taílands að sögn 
Kristjáns voru gestrisni lands-
manna, menning þeirra og mat-
argerð. Einnig finnst honum til 
fyrirmyndar hversu hreint er á 
gististöðum og hvað öll þjónusta 
var fáguð og yfirveguð, raunar 
á heimsmælikvarða. „Gestrisnin 
einkennir Taíland sem áfangastað 
og hve allir eru vinalegir og góðir 
heim að sækja. Ég hef engan hitt 
sem ekki hefur hrifist af þessum 
kostum þeirra. Úti um allt má líka 
sjá stórkostleg Búddahof og fal-
legar byggingar. Ekki má gleyma 
öllum hreinu og fallegu ströndun-
um, t.d. við Hat Yay og Koh Talu 

eða jafnvel í Þjóðgarðin-
um Khao Sam Roi Yot  

þar sem varla sála 
sést.“

Stanslaus veisla
Ferðin var ein stanslaus matar-
veisla að sögn Kristjáns enda er 
taílensk matargerð þekkt um allan 
heim. „Við borðuðum taílensk-
an mat allan tímann og í því sam-
bandi var sérstaklega gaman að 
heimsækja matarmarkaðina. Ta-
ílenskur matur kitlar alla bragð-
laukana, hann er einstaklega fersk-
ur og bragðgóður og inniheldur 

mikið af grænmeti og kryddi, t.d. 
spila sítrónugras og kókósmjólk oft 
stórt hlutverk.“

Hann segir það hafa komið 
mörgum ferðafélögum sínum á 
óvart hve sterkur maturinn var en 
flestir jöfnuðu sig fljótlega og voru 
farnir að biðja um sterkari mat á 
endanum. „Persónulega fannst mér 
græna karríið best með kjúklingi 

en einnig thai curry og penang. Það 
er svo gaman hvernig maturinn er 
borinn fram í súpulegi ýmist með 
kjöti, kjúklingi eða fiski og fullt af 
grænmeti ásamt hrísgrjónum. Eft-
irréttirnir gátu þó oft verið skrítn-
ir, t.d. kaldur hrísgrjónagrautur 
eldaður upp úr kókosmjólk með 
hveitibollum út í. En þá er bara að 
láta vaða og smakka.“

Hann mælir hiklaust með heim-
sókn til Taílands enda sé landið 
heill heimur út af fyrir sig. „Gest-
risni þeirra, matur og menning, sól, 
hiti og strendur og fallegar borgir 
geta ekki verið annað en samnefn-
ari fyrir góða ferð. Ekki spillir 
verðlagið heldur fyrir. Það verður 
því enginn svikinn af þeirri upplif-
un að heimsækja þessa paradís.“

Gestrisnin ein-
kennir Taíland 

sem áfangastað og hve 
allir eru vinalegir og 
góðir heim að sækja. Ég 
hef engan hitt sem ekki 
hefur hrifist af þessum 
kostum þeirra. Úti um 
allt má líka sjá stórkost-
leg Búddahof og fallegar 
byggingar. Ekki má 
gleyma öllum hreinu og 
fallegu ströndunum.

Kristján Steinsson

Kristján (t.v.) og aðstoðarfararstjórinn Jón Björgvin á leið út í paradísareyjuna Koh Talu.

Grand Palace í Bangkok er vinsælasti viðkomustaður ferðamanna í borginni. nordicPhoTos/GETTY

Það er mögnuð upplifun að sjá sólina skína í gegnum lítið hellisgat á hofið í hellinum í Khao sam roi Yot þjóðgarðinum.

Ævintýraleg upplifun í paradís
Kristján steinsson þekkir Taíland vel en hann var fararstjóri fyrir hóp Íslendinga sem heimsótti landið nýlega. Taíland nýtur sívaxandi 
vinsælda meðal Íslendinga enda býður landið upp á fallegar strendur, stórkostlega náttúru, góðan mat og gestrisna heimamenn.

Brúin yfir Kwai-fljótið 
var byggð af stríðsföng-
um en  saga hennar er 
rakin í frægri bíómynd. 

humarveislan var ein af 
mörgum veislum ferðarinnar.

sólarlönd Kynningarblað
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