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Kynningarblað
Sólarströnd
Borgarferðir
Áfangastaðir fræga fólksins
Furðuleg söfn 
Ráð við bílveiki

Flugfélagið EasyJet f lýgur 
tvisvar í viku frá Keflavík 
til Edinborgar. Hægt er að 

fá sanngjarnt verð á flugi sé fólk 
skipulagt og bóki ferðina snemma. 
Skotland er fjölbreytt og skemmti-
legt land. Hér áður fyrr flykktust Ís-
lendingar til Glasgow í verslunar-
ferðir en það tekur aðeins 45 mín-
útur að fara með lestinni þangað frá 
Edinborg. „Það eru  margar góðar 
verslanir í Edinborg og  verðið sam-
bærilegt við Glasgow,“ segir Inga. 
„Edinborg er minni og ekki eins 
mikið stress og í Glasgow. Þess 
vegna þykir mörgum notalegt að 
koma hingað,“ bætir hún við.

Gengið um hálöndin
Inga rekur ferðaþjónustu á netinu 
www.skotganga.co.uk. Hún var í 
hálandagöngu með hópi Íslendinga 
þegar blaðamaður náði í hana. Inga 

býður upp á margvíslegar göngu-
ferðir um hálendi Skotlands, styttri 
og lengri ferðir, auk þess sem hún er 
með skoðunarferðir um Edinborg. 
Þá getur hún sett upp ferðir fyrir 
hópa eftir óskum.

Falleg borg
Edinborg er falleg borg. Efst á hæð í 
borginni trónar Edinborgarkastali 
sem er frægasti kastali Skotlands 
og tákn borgarinnar. Elsti hluti 
kastalans, Sánkti Margrétarkap-
ella, var byggður á tólftu öld. „Það 
er ýmis legt skemmtilegt hægt að 
gera í Edinborg,“ segir Inga. „Þegar 
fólk kemur í stuttar borgarferð-
ir gefst kannski ekki mikill tími 
en þá er um að gera að nota hann 
vel. Í borginni eru þrjár verslunar-
miðstöðvar og síðan er mjög gott 
„outlet“ í  Livingston en þangað er 
stutt að fara með lest. Mér sýnist 

fólk helst vilja fara í stuttar skoð-
unarferðir, kíkja á pöbba og borða 
góðan mat í borgarferðum. Ég hef 
boðið upp á tveggja tíma rútuferð 
um borgina og þá eru helstu staðir 
skoðaðir. Einnig getur fólk valið að 
fara í „city tour“ með tveggja hæða 
strætó en sumir hafa kvartað yfir 
að þeir skilji skoskuna ekki nægi-
lega vel. Auk þess er skemmtilegt að 
skoða höllina í Edinborg og prins-
essugarðinn,“ segir Inga sem telur 
að borgin sé sú fallegasta í Evrópu. 

Pöbbarölt
„Skoskt kvöld er í boði með þriggja 
rétta máltíð, dans, söng og sekkja-
pípum. Pöbbalífið er sömu leiðis 
mjög skemmtilegt í borginni. 
 Pöbbarnir hafa ekkert breyst í aldir 
og þar er boðið upp á góðan mat. 
Margir fá sér pöbbamat í hádeginu. 
Matarmenning hefur lagast mikið 

á undanförnum árum og enginn 
kvartar lengur yfir matnum. Jamie 
Oliver hefur nýlega opnað veitinga-
hús í Edinborg og gaman er að 
heimsækja þann stað auk annarra 

flottra staða. Í ágúst fyllist  borgin 
af gestum þegar Edinborgarhá-
tíðin stendur yfir. Það eru óhemju 
mörg söfn í Edinborg og það er 
ókeypis inn á mörg þeirra,“ segir 
Inga. „Skotar eru skemmtilegt og 
gott fólk. Þeir taka vel á móti ferða-
mönnum.“

„Það eru margvíslegar dags ferðir 
um hálendi Skotlands í boði. Ég hef 
einnig farið með ferðamenn til að 
skoða vatnaskrímslin í  Falkirk en 
það eru risastór listaverk sem þar 
hafa verið sett upp. Þá höfum við 
skoðað Forth-brúna sem er frægt 
kennileiti.“ Inga segir að auðvelt 
sé að ferðast í lest frá Edinborg vilji 
fólk fara til Englands. „Það er ekki 
langt til York og margra annarra 
frábærra staða. Það er vel hægt að 
koma í menningar- eða verslunar-
ferð til Edinborgar en það er líka 
hægt að spila golf.“ 

Menning og munaður í Edinborg
Inga Geirsdóttir hefur búið í Edinborg í tólf ár. Hún er leiðsögumaður og segir margt skemmtilegt í boði fyrir ferðamenn í Edinborg.

Inga Geirsdóttir hefur búið í Edinborg í 
tólf ár. 

Það er hægt að fara í skoðunarferð um borgina með tveggja hæða strætó eða fara í rútuferð með Ingu. Hún segir að Skotar séu gott og skemmtilegt fólk sem hafi gaman af því að taka á móti ferðamönnum. Edinborgarhátíðin er í 
ágúst. Þá flykkjast ferðamenn til borgarinnar og hótelgisting hækkar í verði.  MYND/VISITSCOTLAND

FLJÚGÐU Á FESTIVAL
MEÐ FLUGFÉLAGI ÍSLANDS  

BÓKAÐU  

TÍMANLEGA Á 

FLUGFELAG.IS

ÞJÓÐHÁTÍÐ Í EYJUM
 Vestmannaeyjum (1. - 4. ágúst)

NEISTAFLUG
Neskaupstað (1. - 4. ágúst)

MÝRARBOLTI   
Ísafirði (1. - 4. ágúst)

EIN MEÐ ÖLLU
Akureyri (31. júlí - 4. ágúst)

LUNGA 
Seyðisfirði (13. - 20. júlí)

BRÆÐSLAN
Borgarfirði eystri (26. - 28. júlí)

EISTNAFLUG  
Neskaupstað (10. - 12. júlí) 
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Á meðal stjarna
Draumaferðir  Þegar veðrið er eins og það hefur verið undanfarið, að minnsta 
kosti á höfuðborgarsvæðinu, leitar hugurinn til fjarlægra landa, hvítra stranda 
og fallegra staða sem lausir eru við rigningu og hafa meðalhitastig hærra en tíu 
gráður. Þetta eru staðir sem eru svo dásamlegir að stórstjörnur eru þar 
fastagestir. Í það minnsta er í lagi að láta sig dreyma um þá.

BONDI-STRÖND Bondi-ströndin hefur lengi dregið að sér 
stjörnur eins og flugur að ljósi. Staðurinn er þekktur fyrir brim-
reiðar og siglingar og þangað halda stjörnur eins og Leonardo 
DiCaprio, Hugh Jackman, Paris Hilton og Nicole Richie þegar 
þau langar að lenda í ævintýrum.

AMALFI-STRÖND Gagnkvæm hrifning Brads Pitts og Angelinu 
Jolie er sögð hafa hafist á hótelinu Santa Caterina sem stendur á 
hinum hrífandi klettum Amalfi-strandar á Ítalíu. Og með útsýni 
eins og þar gefur að líta ætti engan að undra.

ANGUILLA Það er nóg að líta himinbláan sjóinn undan 
 ströndum Anguilla augum til að skilja af hverju staðurinn laðar 
að sér stjörnur eins og Umu Thurman, Michael Jordan og Liam 
Neeson til að slaka á í hinu sólríka Karíbahafi.

ST. BARTS Þessi töfrandi eyja í Karíbahafi státar af skrautlegu 
skemmtanalífi og sællegum sólarströndum, svo sem St. Jean-
strönd þar sem töluverðar líkur eru á að hitta hjónakornin Jay-Z og 
Beyoncé eða Jessicu Alba en þau geyma snekkjurnar sínar í höfn-
inni þar. MYNDIR/GETTY

OKKAR ÓDÝRASTA 
ALLT INNIFALIÐ

Gildir eingöngu nýjar bókanir, 
með minnst tvo saman í herbergi.

ÍSLENSKIR 
BARNAKLÚBBAR!

Gildir eingöngu nýjar bókanir, 
með minnst tvo saman í herbergi.

1 vika 2 vikur

16/7 159.599 229.599

23/7 119.599 199.599

30/7 129.999 Örfá sæti laus

20/8 119.599 159.599

1 vika 2 vikur

02/7 59.599 79.599

09/7 67.599 85.599

23/7 99.599 149.599

30/7 95.999 Örfá sæti laus

nazar.is · 519 2777



Úrval Útsýn er í Hlíðasmára 19 í Kópavogi. 
Sími 585 4000 www.uu.is Facebook

Úrval Útsýn býður næstu brottfarir til Spánar, 
Kanaríeyja og Tyrklands á skínandi tilboðsverði. Nýttu 

tækifærið og njóttu sólarinnar í sumar.

Þú getur fræðst meira um ferðirnar á uu.is, og skráð 
þig í netklúbb Úrvals Útsýnar til að fá að vita um 

tilboð og ferðir fyrst af öllum.
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TENERIFE — 2.–9.JÚLÍ 
GARAJONAY APARTMENTS
Íbúð með einu svefnherbergi.

7 nætur frá 69.900 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

80.800 kr. miðað við tvo fullorðna.

BENIDORM — 1.–16. JÚLÍ 
PARAISO CENTRO

Íbúð með einu svefnherbergi.

15 nætur frá 99.600 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

140.401 kr. miðað við tvo fullorðna.

COSTA BRAVA — 9.–16. JÚLÍ 
HOTEL ANABEL

Fjórbýli með morgunverði.

7 nætur frá 99.900 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

139.199 kr. miðað við tvo fullorðna.

 ALMERÍA  — 1.–8. JÚLÍ  
ARENA CENTER

Íbúð með einu svefnherbergi.

7 nætur frá 69.900 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

94.800 kr. miðað við tvo fullorðna.

 MARMARIS — 10.–21.JÚLÍ 
FABER

Íbúð með einu svefnherbergi.

11 nætur frá 89.900 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

119.799 kr. miðað við tvo fullorðna.

ALMERÍA  — 1.–8. JÚLÍ 
ZORAIDA BEACH COMPLEX

Tvíbýli með allt innifalið.

7 nætur frá 99.900 kr.
á mann miðað við tvo fullorðna og tvö börn.  

129.218 kr. miðað við tvo fullorðna.

ALLT  

INNI FALIÐ
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1. Borðaðu mildan og 
bragðdaufan mat fyrir 
ferðalag. Saltar kexkökur, 
brauð, gjarnan ristað, ban-
anar, hrísgrjón og eplamauk 
eru góðir kostir.

2. Sittu í farþegasætinu 
frammi í. Reyndu að sjá 
fyrir þér leiðina fram undan 
og búðu þig þannig undir 
hreyfingar farartækisins. 
Biddu um gluggasætið í 
flugvél, helst fyrir miðju. Í bát 

skal reyna að sitja í miðjum 
bátnum og festa augun á 
sjóndeildarhringnum.

3. Ráðfærðu þig við lækni 
varðandi lyf. Hafðu í huga að 
þau geta haft slævandi áhrif 
og þarf að taka þau inn hálf-
tíma fyrir brottför.

4. Prófaðu að nota þar til 
gert armband um úlnliðinn. 
Það er sagt trufla ógleði-
tilfinninguna.

5. Reyndu að útiloka sýn 
á hreyfinguna utan við 
bíl- eða lestargluggann, til 
dæmis með sólgleraugum 
með breiðum spöngum, 
derhúfu eða skyggni. 

6. Reyndu að drekka 
engiferte eða taka inn 
engifertöflur. Eins reynist 
mörgum vel að tyggja ferskt 
engifer til að bægja burt 
ógleðinni.

wikihow.com

RÁÐ VIÐ FLUG OG BÍLVEIKIGARÐÁLFAR, HUNDA
ÓLAR OG KORKTAPPAR
Víða um heim er að fi nna 
furðuleg söfn þar sem til sýnis 
eru hinir hvunndagslegustu 
munir. Vefsíða Telegraph tók 
saman nokkur slík.

Breska sláttuvélasafnið 
í Merseyside
Þar má sjá sláttuvélar ríka og 
fræga fólksins og muni úr 
sláttuvélakappakstri. 
www.lawnmowerworld.co.uk

Hundaólasafnið í Leeds-
kastalanum í Kent
Í safninu má skoða yfi r hundrað 
hundaólar, bæði fornar og nýjar.

Blýantasafnið í Kaswick 
í Bretlandi
Hér má sjá heimsins stærsta og 
heimsins fyrsta blýant. Þá má 
þar einnig sjá hvernig blýið er 
sett í blýanta nútildags. 
www.pencil museum.co.uk

Lásasafnið í Willenhall 
í vestur-miðhéruðum 
Bretlands
Áhugavert og óvenjulegt safn 
af lásum og lyklum auk vélbún-
aðar sem notaður er til að búa 
til hengilása. 

Tekatlaeyja í Maidstone 
      í Kent

Teapot Island 
er heiti á 
safni þar sem 
hægt er að 

skoða yfi r 6.700 
tekatla. 
www.teapot-

island.com

Saga veggfóðurs
Safnið Musée du Papier Peint í 
Rixheim í Frakklandi veitir yfi r-
gripsmikla sýn yfi r sögu vegg-
fóðurs í heiminum. 
www.museepapierpeint.org

Korktappasafn í 
Palafrugell á Spáni
Allt sem þú vildir vita um tilurð 
og sögu korktappa.
www.museuscostabrava.cat

Dvergafriðland í Devon 
á Englandi
Í Gnome Reserve má fi nna yfi r 
þúsund garðdvergastyttur. 
Allir gestir fá dvergahatt og 
veiðistöng þegar gengið er inn 
á safnið. 
www.gnomereserve.co.uk

 


