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Kynningarblað
Stærstu dýragarðar heims, 
ævintýri í Mið-Austurlöndum, 
lífið í Istanbúl, 
spennandi borgarferðir.
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Dýragarðar heimsins eru 
margir og sitt sýnist hverj-
um þegar kemur að því 

hvað sé skemmtilegt að skoða. 
Sumum finnst að dýr ættu bara 
alls ekki að vera lokuð inni í dýra-
görðum meðan öðrum finnst fátt 
yndislegra en að geta skoðað dýr 
frá öllum heimsálfum á einum 
stað. En hvert á að fara vilji maður 
sjá sem flest dýr? Fjórir stærstu 
dýragarðar heimsins eru í Berlín í 
Þýskalandi, Peking í Kína og í New 
York og Nebraska í Bandaríkjun-
um. Stærsti dýragarður á Íslandi 
er Húsdýragarðurinn.

Reykjavík
Húsdýragarðurinn í Reykjavík var 
stofnaður árið 1990. Hann stendur 
á níu hektara lóð og hefur alls um 
30 dýr. Þar er að finna helstu hús-
dýr Íslands ásamt selum, refum, 
minkum og einum snák.

New York
Fjórði stærsti dýragarður í heimi, 
sé miðað við fjölda tegunda, er 
Bronx-dýragarðurinn í New York. 
Hann var opnaður árið 1899. 
Bronx-garðurinn er stærsti dýra-
garður Bandaríkjanna sem stað-
settur er innan borgarmarka. 
Hann stendur á 107 hektara land-
svæði með yfir 4.000 dýr og 650 
tegundir og eru mörg dýranna í út-
rýmingarhættu.  

Peking
Þriðji stærsti dýragarðurinn er í 
Peking í Kína og var stofnaður árið 
1906. Hann stendur á 219 hekt-
ara svæði með 14.500 dýr og yfir 
450 tegundir. Þar að auki er hann 
einnig með yfir 500 sjávartegund-
ir. Garðurinn er þekktastur fyrir að 
hýsa sjaldgæfar dýrategundir frá 
Kína, þar á meðal risapöndur sem 
eru aðalaðdráttarafl hans. 

Nebraska
Í öðru sæti er Henry Doorly Zoo, 
dýragarður í Nebraska í Banda-
ríkjunum sem var stofnaður árið 
1894. Hann nær yfir 53 hektara 
landsvæði með um 17.000 dýr og 

962 tegundir. Garðurinn hefur 
meðal annars að geyma gríðar-
stórt og fjölbreytt kattardýrasvæði 
með yfir 30 kattartegundum. Þar 
er einnig gríðarstór inni-eyðimörk 
sem staðsett er í stærstu glerhvelf-
ingu heims og inni- mýrarsvæði. 

Berlín
Í fyrsta sæti er dýragarðurinn 
í Berlín sem var stofnaður árið 

1844 og er því elstur af þeim fjór-
um görðum sem fjallað er um hér. 
Hann er staðsettur í miðju Berlín-
ar á 34 hektara svæði. Fjöldi dýra 
er yfir 17.000  og hann er með flest-
ar dýrategundir heims af öllum 
dýragörðum eða yfir 1.500 tegund-
ir. Hann er hvað þekktastur fyrir 
pandabjörninn Bao Bao og ísbjörn-
inn Knut sem dó árið 2011. 

Heimild:www.touropia.com

Stærsti dýra-
garðurinn í Berlín
Stærsti dýragarður í heimi er í Berlín, með yfir 1500 dýrategundir. Stærsti dýragarður á 
Íslandi er Húsdýragarðurinn með um 30 tegundir og einn snák.

Fíll að gæða sér á ljúffengum ísmola með góðgæti í.

Pandabjörn á klifri.Tígrisdýr í návígi.

Fyrirsögnin gæti verið hluti úr gátlista manneskju á leið til Boston. 
Manneskju sem veit að það er fátt verra en að fara að sofa án þess að 
bursta tennurnar. Nema þá kannski að lenda í bandarískum toll-
vörðum án passans. Þeir eru nógu erfiðir þótt maður sé með hann, 

fjandakornið.
En þó fyrst og fremst mann-

eskju, sem langar að setja sig inn 
í kynngimagnaða sögu Boston 
– og þar af leiðandi Bandaríkj-
anna – en barasta nennir ekki 
að lesa þykkar og þungar sagn-
fræðiskruddur til þess arna. Held-
ur verða sér bara úti um frábæra 
sjónvarpsseríu HBO um John 
Adams, fyrrum forseta Bandaríkj-
anna og lykilmann í frelsisstríði 
Bandaríkjanna, og horfa á í einum 
rykk. Sögukennsla verður nefni-
lega ekkert mikið skemmtilegri. 

Í þáttaröðinni, sem sýnd var á Stöð 2 árið 2010, fær áhorfandinn 
einstaklega góða innsýn inn í átök pílagrímanna við breska kon-
ungsveldið, sem síðan leiddu til stofnunar Bandaríkjanna. Staðir 
lifna við. Hugtök skýrast. Menn og málefni fá dýpri merkingu. Já, og 
ferðin vestur um haf verður í kjölfarið ánægjulegri, jafnvel þótt hún 
snúist á endanum upp í búðarráp og bjórsull. Maður er þá altént að 
rápa og sulla … upplýstur á söguslóðum. Sem hljómar strax betur.

Tannbursti, passi, 
John Adams

Leikarinn Paul Giamatti hlaut Emmy-
verðlaunin fyrir túlkun sína á John 
Adams.

Ískalt, fjarlægt og leyndardómsfullt eru lýsingarorð sem Kínverjar 
tengja oftast við Ísland. Það gæti þó átt eftir að breytast eins og segir 
í frétt sem birtist 21. apríl á fréttavef ChinaDaily.

Eftir að þjóðirnar tvær 
skrifuðu undir samkomu-
lag um vegabréfsáritan-
ir til Íslands árið 2004 
hafa tækifæri Kínverja til 
ferðalaga til Íslands auk-
ist. Árið 2009 heimsóttu 
7000 Kínverjar Ísland. Þá 
hafa lýsingar kínverskra 
ferðamanna á bloggum 
og á heimasíðum kveikt 
ferðahug í fleirum og fékk 
mynd af Bláa lóninu sem 
birtist á Weibo.com, vinsælli bloggsíðu í Kína, fjölda athugasemda. 
Meðal annars sagði einn að „hjarta hans þráði“ að komast þangað!

Þá lét kínverski athafnamaðurinn Huang Nubo, sem reyndi ítrek-
að að kaupa land á Íslandi, hafa eftir sér að stórbrotið landslagið hefði 
heillað hann strax í fyrstu heimsókn árið 2010. Umfjöllun um athafnir 
hans á Íslandi í fjölmiðlum vöktu einnig mikla athygli í Kína.

Þá er talið að nýleg heimsókn forsætisráðherra Kína, Wen Jiabao, 
verði til þess að gera Ísland enn sýnilegra augum Kínverja og muni 
hvetja fleiri til að heimsækja fjarlægu eyjuna í norðri.
 Heimild: www.usa.chinadaily.com

Kínverjar vilja til Íslands

Bloggfærslur um Bláa lónið kveikja ferðaþrá í 
hjörtum Kínverja. MYND/GVA

DAGSFERÐIR TIL EYJA HAFA MARGFALDAST
Það hefur orðið gjörbylting á 
ferðamannaiðnaði í Vestmanna-
eyjum eftir að Herjólfur hóf að sigla 
úr Landeyjahöfn.
Gunnlaugur Grettisson, rekstrar-
stjóri Herjólfs og forseti bæjar-
stjórnar í Vestmannaeyjum, segir 
að í raun sé þetta eins og dagur og 
nótt frá því sem áður var, þvílík varð 
breytingin.
„Um leið og Herjólfur fór að sigla 
að Landeyjahöfn fundum við fyrir gjörbreytingu hvað varðar þau tungumál sem töluð voru 
um borð. Erlendir ferðamenn margfölduðust og bókanir í sumar eru þegar orðnar miklar.  
Allt stefnir í mjög gott sumar. Við gerum ráð fyrir áframhaldandi fjölgun erlendra ferða-
manna og stefnum á að nota Landeyjahöfn í allt sumar,“ segir Gunnlaugur enn fremur. 
„Aðstaða þeirra sem reka veitingahús, verslanir og gistiheimili hefur gjörbreyst eftir að 
Landeyjahöfn var tekin í notkun,“ segir Gunnlaugur. „Bæjarlífið hefur sömuleiðis tekið 
stakkaskiptum. Bærinn er fullur af fólki á meðan þessar siglingar standa yfir og allt lifnar 
við. Margar rútur með innlendum og erlendum ferðamönnum koma núna til Eyja og flestar 
í dagsferð. Það hefur einmitt komið okkur mest á óvart hversu margir koma í dagsferð. Það 
er ánægjulegt að sjá þessa breytingu þótt við viljum vitaskuld hafa gestina okkar sem allra 
lengst. 

Gunnlaugur segir 
gjörbyltingu hafa 
orðið í Eyjum.
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Tyrkland

Benidorm

frá aðeins kr. 119.900 
með „öllu inniföldu“ 

frá aðeins kr. 74.900 

22. maí í 10 nætur

22. maí í viku eða tvær vikur
5. júní í tvær vikur

Aðeins örfáar íbúðir í boði

Sértilboð – Vina del Mar 

Frá kr. 119.900 í 10 nætur 
– „Allt innfalið“
m.v. tvo fullorðna og tvö börn í  fjölskylduherbergi á Bitez 
Garden Life Hotel & Suites ***+ í Bodrum með „allt innifalið.“
Verð 139.900 kr. m.v. tvo í herbergi á Bitez Garden Life Hotel 
& Suites ***+ með „allt innifalið.“

Verð frá kr. 74.900
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 4 börn, 2-11 ára, í íbúð 
með 2 svefnherbergjum  á Vina del Mar 22. maí í  viku. 

Verð frá kr. 79.100
Netverð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára, í íbúð 
með einu svefnherbergi á Vina del Mar 22. maí í viku. 

Verð frá kr. 99.900
Netverð á mann, m.v. 2 í íbúð með einu svefnherbergi á 
Vina del Mar 22. maí í  viku. 

Heimsferðir bjóða frábært tilboð á allra síðustu 
sætunum í 10 nátta ferð til Tyrklands þann 22. maí 
Í boði er m.a. frábær sértilboð á Bitez Garden Life 

Hotel & Suites með öllu inniföldu á ótrúlegum kjörum. 
Einnig önnur sértilboð í boði. 

Aðeins örfá herbergi í boði - bókaðu strax! 

Heimsferðir bjóða frábær tilboð til Benidorm 22. 
maí og 5. júní. Bjóðum bæði íbúðir með einu og 
tveimur svefnherbergjum. Aðeins örfáar íbúðir á 

Vina del Mar. Frábær staðsetning í hjarta Benidorm. Skelltu 
þér til Benidorm og njóttu lífsins á einum af vinsælustu 
gististöðum Heimsferða.

Skráðu þig í netklúbb Heimsferða og fáðu 
send öll tilboð. 

 Tyrkland í allt sumar
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Hið svokallað „arabíska vor“ sem 
brast á í fyrra varð til þess að 
ferðamönnum fækkaði talsvert 

í Austurlöndum nær. Fjölmiðlar hafa 
hins vegar bent á að það sé óhætt að 
ferðast til vissra landa, þar á meðal til 
Jórdaníu þótt það hljómi ótrúlega þar 
sem landamæri landsins liggja að Sýr-
landi í norðri, Írak í norðaustri, Sádi-Ar-
abíu í austri og suðri og Ísrael og Vestur-
bakkanum í vestri.

Týnda borgin
Petra, sem er austan Vadi Araba í suð-
urhluta Jórdaníu, hefur um árabil verið 
eitt helsta aðdráttarafl landsins. Þar er 
vinsælt að skoða stórkostlegar fornar 
byggingar; baðhús, grafhýsi og fleira, 
sem voru höggnar inn í sandsteinsfjöll 
fyrir um það bil 2.400 árum.

Petra er arfleifð nabateanna, ar-
abísks þjóðflokks, og oft kölluð týnda 
borgin en nafngiftina má rekja til þess 
að borgin féll í gleymsku þar til sviss-
neski ævintýramaðurinn Jóhann Burk-
hardt fann hana árið 1812. T. E. Law-
rence, betur þekktur sem Arabíu-Law-
rence, heimsótti Petru rúmri öld síðar 
og fór fögrum orðum í hana í bréfa-
skriftum við vini sína.

Vegna sérstæðs útlits og þeirrar dul-
úðar sem umvefur borgina hefur Petra 
orðið vinsælt sögusvið í skáldskap og 
er skemmst að minnast þriðju kvik-
myndarinnar um fornleifafræðinginn 
Indiana Jones þar sem leitin að hinum 

heilaga kaleik berst að lokum til borg-
arinnar.

Jeppasafarí og kappreiðar
Ævintýraþyrstir ferðalangar gætu 
líka notið þess að skella sér í ferð á 
úlföldum eða í jeppa-
safarí um eyðimörk-
ina Wadi Rum í suð-
urhluta Jórdaníu. 
Þar má enn frem-
ur njóta einstakrar 
náttúrufegurðar, 
fylgjast með úlfalda-
kappreiðum og gista í 
tjaldbúðum bedúína svo 
dæmi séu nefnd. Einnig 
þykir óviðjafnanlegt að 
sofa á dýnu undir berum og 
stjörnubjörtum himni í miðri 
eyðimörk.

Fjöldi ferðamanna leggur ár-
lega leið sína til Dauðahafsins, 
sem er á landamærum Jórdaníu, 
Ísraels og Vesturbakkans, í Sig-
dalnum. Vatnið er dýpsta salt-
tjörn heims, 76 kílómetrar að 
lengd, allt að 18 kílómetra breitt 
og 400 metra djúpt þar sem það 
er dýpst. Óvenjulega mikil selta 
gerir það að verkum að nánast 
ógerlegt er að synda eða sökkva og 
því er vinsælt að láta sig fljóta á vatn-
inu. Þar er enn fremur vinsælt að fara í 
strandferðir eða bregða sér í afslapp-
andi leirbað í góðum félagsskap.

Í fótspor Arabíu-Lawrence
Jórdanía, konungsríki hasemíta, laðar árlega til sín fjölda ferðamanna sem vilja upplifa spennandi ævintýri í Mið-Austurlöndum.

Í þriðju myndinni um 
Indiana Jones upphefst 
æsispennandi leit að hinum 
heilaga kaleik. Myndin var 
tekin að hluta til upp í Petru.

Árlega leggur fjöldi ferða-
manna leið sína til Dauða-
hafsins.

Klettaklifur nálægt Petru. NORDICPHOTOS/GETTY

Bedúinar borða kvöldmat við varðeldinn.

Dýraeigendur sem eru að fara til útlanda ættu ekki að eiga í teljandi 
vandræðum með að koma gæludýrunum í pössun. Hérlendis eru starf-
rækt nokkur dýrahótel þar sem þeim gefst færi á að skilja vini sína eftir 
í umsjá góðra aðila. Hér eru nokkur talin upp.
Dýrahótel hefur verið rekið á Leirum á Kjalarnesi um langt skeið. Þar 
eru öll gæludýr velkomin þótt megináhersla sé á hunda. Aðstöðunni 
er skipt niður eftir dýrategundum og hafa hundarnir afgirta útiaðstöðu 
ásamt stóru sameiginlegu útisvæði. Hótelið er rekið allt árið um kring 
og er móttaka höfð opin alla daga frá klukkan 9 til 18. Allar nánari upp-
lýsingar á vefsíðunni www.hundahotel.is.
Að Flugvöllum 6 í Reykjanesbæ er rekið gæludýrahótel fyrir hunda, 
ketti og nagdýr. Húsið er það eina á landinu sem er hannað með slíka 
starfsemi í huga. Hundarnir fá inni- og útibúr sem liggja út í stórt 

útigerði á bak við hótelið. Kettir dvelja í 
sérhönnuðum, þriggja hæða búrum. Dýra-
læknir, hundasnyrtir og gæludýraverslun 
eru með starfsemi í húsinu. Þess má geta 
að þar sem hótelið er skammt frá flugvelli 

er dýraeigendum á leið til útlanda boðið 
að skilja bifreiðar sínar þar eftir. Starfsmenn 
geta ekið þeim út á völl. Boðið er upp á 
þjónustuna allan sólarhringinn, allt árið 
um kring. Allar nánari 

upplýsingar veittar í 
síma 421-0050.

Hundagæsluheimilið Arnarstöðum, 
hjá Selfossi, hefur verið starfrækt frá 

árinu 1983 og er því það elsta sinnar 
tegundar á landinu. Þar er aðstaða 
til að taka á móti tuttugu hundum í 

einu og hefur hver hundur sérstaka stíu, 
bæði inni og úti. Hundar frá sama heimili geta 
verið saman í stíu því milliþil eru færanleg 
og auðvelt að færa rými til eftir þörfum, 
segir á vefsíðunni www.simnet.is/hunda-
hotel/.
Kattahótel er rekið í Kattholti að 
Stangarhyl 2 í Reykjavík. Þar er gæsla 
fyrir heimilisketti sem þurfa að dvelja 
í lengri eða skemmri tíma. Allir kettir 
fá þar rúmgott búr og tækifæri til að 
teygja úr sér á hverjum degi. Kettir 
þurfa að vera bólusettir og ormahreins-
aðir til að fá gistingu og högnar geltir. 
Köttunum þurfa að fylgja upplýsingar 
um mataræði. Nánar á kattholt.is.

GÆLUDÝR Í GÓÐUM HÖNDUM

Fáir staðir í Evrópu hafa notið jafn mikilla vinsælda og
Garda–vatnið í norðurhluta Ítalíu. Upplifðu ævintýralega
menningarferð til Garda–vatnsins með Margréti Laxness.
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Sérferðir

expressferdir.is 
5 900 100

14.–21. júlí

28. júlí–4. ágúst

TÖFRAR GARDA-VATNSINS

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
gisting á 3* hóteli Le Palme, akstur til og frá hóteli.
Fararstjóri: Margrét Laxness

Netverð á mann í tvíbýli frá

169.900 kr.

ÆVINTÝRAFERÐ TIL TOSCANA

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
akstur til og frá flugvelli, gisting á 4* hóteli 
með morgun- og kvöldverði. Skoðunarferðir
og akstur. Íslensk fararstjórn allan tímann.

Verð á mann í tvíbýli frá

199.900 kr.
Fullt fæði

Express ferðir bjóða einstaka ævintýra- og sælkeraferð
til Toscana. Þetta verður sannarlega ógleymanlega ferð.
Fararstjóri verður Halldór E. Laxness sem gjörþekkir
héraðið. Meðal annars verður farið til Flórens, Pisa,
Lucca, Siena og Monte Carlo.

Töfrar Ítalíu



Kynningarblað Fyrirtækjaþjónusta banka 
og listi yfir ríkasta fólk heims.

FJÁRMÁL
FYRIRTÆKJA

NORDICPHOTOS/GETTY
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1. CARLOS SLIM HELÚ 
Ríkasti maður heims þriðja 
árið í röð, þrátt fyrir að hafa 
tapaði miklum auðævum 
milli ára. Fallandi hlutabréfa-
verð í helstu eign hans, 
fjarskiptarisanum American 
Movil, er helsta ástæðan 
fyrir tapinu en helmingur 
eigna hans er bundinn 
í fyrirtækinu. Foreldrar Carlos eru bæði af 
líbönskum uppruna. Hann býr í Mexíkóborg 
og á sex börn.

Land: Mexíkó | Aldur: 72 ára | Uppspretta 
auðs: Fjarskipti | Eign: 8714 milljarðar króna

8. STEFAN PERSSON
Auðugasti maður Norður-
landa er Stefan Persson, 
sonur stofnenda verslunar-
keðjunnar H&M. Faðir hans 
setti fyrstu H&M-verslunina á 
fót í Svíþjóð árið 1947. Í dag 
eru H&M-verslanir um 2.500 
talsins í 53 löndum um allan 
heim. Persson getur þakkað 
Íslendingum að hluta til enda verslunin ein 
sú vinsælasta í verslunarferðum Íslendinga 
undanfarna áratugi. Hann býr í Stokkhólmi og 
spilar golf og tennis í frístundum.

Land: Svíþjóð | Aldur: 64 | Uppspretta auðs: 
Verslunarrisinn H&M | Eign: 3280 milljarðar

9. LI KASHING
Ríkasti maður Asíu, og um 
leiðs einn sá valdamesti, er 
Hong Kong-búinn Li Ka-
shing. Hann hefur stundað 
margs konar viðskipti um 
ævina og er meðal annars 
umsvifamikill bygginga-
verktaki. Fyrirtæki hans hafa 
byggt sjö af hverjum tíu 
íbúðum í Hong Kong. Veldi hans nær til 53 
landa og 270.000 starfsmenn starfa hjá fyrir-
tækjum hans. 

Land: Hong Kong | Aldur: 83 | Uppspretta 
auðs: Ýmis rekstur | Eign: 3217 milljarðar

NOKKUR NÖFN Á LISTANUM

28. ALISHER USMANOV
Alisher Usm-
anov er ríkasti 
Rússinn á listan-
um í ár. Hann 
er umsvifamikill 
í stál- og járn-
framleiðslu auk 
þess að eiga 
hlut í leikja-
fyrirtækinu Zynga og Groupon. 
Auður hans mun væntanlega 
vaxa mikið í ár þegar Facebook 
fer á markað en hann á hlut í 
fyrirtækinu. Hann á auk þess 
stærsta viðskiptablað Rússlands.

Land: Rússland | Aldur: 58 ára | 
Uppspretta auðs: Stál og fjar-
skipti | Eign: 2371 milljarðar króna

11. CHRISTY WALTON
Ríkasta kona 
veraldar er 
Christy Walton, 
einn meðlima 
Walton-fjöl-
skyldunnar. 
Tengdafaðir 
hennar, Sam 
Walton, stofnaði 
Walmart-verslunarkeðjuna í 
Bandaríkjunum árið 1962. Hún 
var áður gift einum af sonum 
hans, John T. Walton, sem lést 
árið 2005. Eftir lát hans erfði hún 
eignir hans. 

Land: Bandaríkin | Aldur: 57 ára 
| Uppspretta auðs: Verslun | 
Eign: 3191 milljarðar króna

19. MUKESH AMBANI

Ríkasti maður 
Indlands er hinn 
54 ára Mukesh 
Ambani. Veldi 
hans byggist 
á vinnslu á 
olíu og gasi í 
gegnum eitt 
verðmætasta fyrirtæki Indlands, 
Reliance Group. Fjölskylda hans 
býr í 27 hæða húsi í borginni 
Bombay sem talið er vera dýrasta 
íbúðarhús sögunnar. 

Land: Indland | Aldur: 54 ára | 
Uppspretta auðs: Olía og stál | 
Eign: 2813 milljarðar króna

35. MARK ZUCKERBERG
Yngstur á 
listanum er einn 
stofnenda sam-
skiptavefsins 
Facebook, 
aðeins 27 ára 
gamall. Í apríl 
2012 voru not-
endur síðunnar 
rúmlega 900 milljónir. Fyrirtækið 
fer bráðlega á markað og má 
búast við að auður hans marg-
faldist í ár. Zuckerberg hætti í 
Harvard til að geta einbeitt sér að 
fyrirtækinu og sér varla eftir því. 

Land: Bandaríkin | Aldur: 27 ára 
| Uppspretta auðs: Facebook | 
Eign: 2207 milljarðar króna

Með kjörorðinu viljum við undirstrika 
að í kjölfar stefnumótunar hlut-
hafanna sem endurfjármögnuðu 

bankann fyrir ári þá hefur bankinn tekið þá 
ákvörðun að leggja fyrst og fremst áherslu á 
það að vera banki atvinnulífsins. MP banki 
verður þannig eini bankinn sem sérhæf-
ir sig í bankaþjónustu fyrir minni og með-
alstór fyrirtæki ásamt því sem veitum ein-
staklingum í atvinnulífinu og tengdum að-
ilum bankaþjónustu, svo sem eigendum og 
stjórnendum,“ segir Lárus.

Hver er sérstaða fyrirtækjaþjónustu 
bankans? 
„Við finnum að viðskiptavinir okkar eru 
mjög ánægðir með hversu mikill fókus er á 
fyrirtækjaþjónustu hjá okkur og kjörin góð. 
Boðleiðir eru stuttar og viðskiptastjórar hafa 
skýrt umboð til ákvarðanatöku. Við fáum 
líka talsvert oft þau viðbrögð að viðskipta-
vinir líti á okkur sem samstarfaðila og er það 
ólíkt því sem þeir eiga að venjast með fyrri 
viðskiptabanka. Við lítum svo á að árangur 
okkar felist í árangri viðskiptavina okkar,“ 
segir Ólafur.   

Sérstakt fyrirtækjaútibú og eignaleigu-
sviðið Lykill
„Við höfum einnig skipulagt okkur betur 
til að geta veitt fyrirtækjum skjóta en um-
fram allt faglega og persónulega þjónustu,“ 
segir Ólafur. „Þá höfum við lagt áherslu á að 
kynna okkur vel þarfir viðskiptavina okkar. 
Við höfum einnig byggt upp sérhæft fyrir-
tækjaútibú með reynslumiklum starfsmönn-
um í Ármúla. Að auki geta fyrirtæki nýtt sér 
útibú okkar í Borgartúni, þjónustuver og net-

banka. Þá hefur verið sett á laggirnar eigna-
leigusvið sem starfar undir vörumerkinu 
Lykill. Lykill býður bílasamninga, bílalán og 
kaupleigusamninga vegna ýmissa atvinnu-
tækja og þar starfar reynslumikið starfsfólk.“ 

Veitir MP banki alla bankaþjónustu fyrir 
fyrirtæki? 
„Já, við bjóðum allar helstu tegundir fjár-
mögnunar, veltureikninga, fyrirtækjakort 
og greiðslumiðlun svo sem innheimtu-
þjónustu. Þá höfum við komið að endur-

fjármögnun fjölmargra fyrirtækja. Einnig 
höfum við sérhæft okkur í kröfu- og birgða-
fjármögnun. Þess má geta að bankinn er 
eini bankinn sem hefur staðið að fullu við 
allar skuldbindingar sínar við erlendar 
fjármálastofnanir og við veitum alla þjón-
ustu sem tengist erlendum viðskiptum svo 
sem gjaldeyrisreikninga, gjaldeyrismiðl-
un, ábyrgðir og  þess háttar. Svo er bank-
inn í fremstu röð í fyrirtækjaráðgjöf en þar 
starfar öflugt teymi að kaupum og sölu fyr-
irtækja og sinnir ráðgjöf,“ segir Lárus. 

Hvað ráðleggið þið fyrirtækjum sem vilja 
skoða viðskipti við MP banka?
„Það er einfalt. Ég hvet þau til að hafa sam-
band við mig eða einhvern af viðskipta-
stjórum fyrirtækjaútibúsins í Ármúla. Allir 
starfsmenn bankans eru á starfsmannalista 
á mp.is með mynd, netfangi og beinu síma-
númeri. Við bjóðum viðkomandi á fund og 
kynnumst fyrirtækinu og skoðum hvern-
ig við getum best aðstoðað. Í framhaldinu 
er gert tilboð um kjör og skilmála,“ segir 
Lárus.

MP-banki, banki atvinnulífsins
MP banki hefur auglýst undir kjörorðinu „banki atvinnulífsins“. Er það til marks um aukna áherslu bankans á fyrirtækjaþjónustu? Lárus Sigurðsson, 
útibússtjóri fyrirtækjaútibús MP banka og Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs voru teknir tali og spurðir út í sérstöðu bankans.

Lárus Sigurðsson, útibússtjóri fyrirtækjaútibús MP banka og Ólafur Haraldsson, framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs bankans. Þeir eru með yfir 25 og 30 ára banka-
reynslu og þekkja því vel þarfir íslenskra fyrirtækja. MYND/STEFÁN

Aldarfjórðungur er síðan bandaríska 
viðskiptatímaritið Forbes hóf að 
birta lista yfir ríkasta fólk verald-

ar. Tímaritið miðar við eign upp á lágmark 
milljarð króna og fyrsta árið voru millj-
arðamæringarnir 140 talsins. Nýjasti list-
inn, sem birtur var í mars, inniheldur 1.226 
manns sem er nýtt met. Þriðja árið í röð er 
Mexíkóinn Carlos Slim Helú ríkasti maður 
heims. Auðævi hans eru metin á rúmlega 
8700 milljarða íslenskra króna. Næstur á 
listanum er Bill Gates, annar stofnenda 
Microsoft. Auður hans er metinn á rúm-
lega 7700 milljarða króna. Þriðji á listanum 
er bandaríski fjárfestirinn Warren Buffett. 
Auður hins 81 árs gamla Buffett er metinn 
á rúmlega 5550 milljarða króna. Sjöunda 
árið í röð er Christy Walton ríkasta kona 
heims. Hún er dóttir Sams Walton, stofn-
anda Walmart-verslunarkeðjunnar. Afkom-
endur hans eiga 48% hlut í keðjunni í dag. 

Flestir milljarðamæringar eru Banda-
ríkjamenn
Sem fyrr eiga Bandaríkjamenn flesta millj-
arðamæringa á listanum eða 425 talsins. 
Næstir koma Rússar og Kínverjar með tæp-
lega 100 hvor þjóð. Á listanum er að finna 
128 nýliða en sautján féllu af listanum frá 
fyrra ári. Milljarðamæringarnir koma frá 
58 löndum en enginn Íslendingur er á list-
anum. Indverski stálkóngurinn, Lakshmi 
Mittal, sem á stærsta stálfyrirtæki heims, er 
sá sem tapar mestum peningum milli ára 
samkvæmt lista Forbes. Auður hans er met-
inn á rúmlega 2600 milljarða króna í dag en 
hann tapaði rúmlega 1300 milljörðum milli 
ára. Elsti milljarðamæringurinn í hópnum 
er 101 árs Svisslendingur, Walter Haefner. 
Hann á stóran hlut í hugbúnaðarfyrirtæk-
inu CA. Alls eru sautján manns á listanum 
90 ára og eldri.  

Ríkasta fólk veraldar árið 2012
Metfjöldi komst inn á nýjasta lista Forbes yfir milljarðamæringa í heiminum í dag. Mexíkóinn Carlos Slim Helú er ríkasti maður heims þriðja árið í röð.
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Landsbankinn 410 4000landsbankinn.is

Netbankinn
sparar tíma
Netbanki Landsbankans getur sparað fyrirtækjum verulegan tíma 

og býður upp á lausnir sem eru ekki í boði annars staðar. Þú getur 

skoðað eiginleika netbankans á landsbankinn.is/netbanki-fyrirtaekja.

Í netbanka fyrirtækja er  mikil  
áhersla lögð á ítarlegt yfirlit, leitar-
vélar, einfaldar aðgerðir og þægilegt 
notendaviðmót.

Dæmi um sérstöðu netbankans:
� Senda kröfur beint í milliinnheimtu
� Veita greiðslufrest á innheimtukröfur
� Nettun bankareikninga með  

sjálfvirkum millifærslum

Netbankann er jafnframt hægt að 
beintengja við bókhaldskerfi og fram-
kvæma aðgerðir netbankans inni  
í bókhaldskerfi fyrirtækisins. 

Kynntu þér hvernig netbankinn getur sparað tíma hjá þínu fyrirtæki.



islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

Við bjóðum 
fyrirtækjum 
sérþekkingu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að setja okkur 
vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki viðfangsefnin í þínu 
starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á. 

Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að áratuga reynslu af ráðgjöf við stór og 
smá fyrirtæki í verslun og þjónustu og hefur víðtæka sérþekkingu á fjárhagsumhverfi 
þeirra. Þannig getum við ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.

Þekking sprettur af áhuga.

Lilja Pálsdóttir hefur 25 ára reynslu af 
ráðgjöf til fyrirtækja í verslun og þjónustu.  
Lilja er útibússtjóri hjá Íslandsbanka.
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Borgarferðir sækja nú aftur 
í sig veðrið og mikil eftir-
spurn er eftir rómantískum, 

sögulegum borgum í Evrópu,“ 
upplýsir Þorsteinn Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri Úrvals  Útsýnar, 
sem býður heillandi borgarferðir 
til Prag nú í maí og til Berlínar og 
Barcelona í haust.

„Í stað verslunarferða áður vilja 
landsmenn nú fara í menningar-
reisur til að upplifa áfanga staðina 
betur og því mætum við með 
auknu framboði skoðunarferða 
með reyndum fararstjórum,“ segir 
Þorsteinn sem ríður á vaðið með 
einstakri vorferð til Prag helgina 
16. til 20. maí næstkomandi.

„Þá förum við sérstaka forseta-
ferð í tilefni af síðustu opinberu 
heimsókn Ólafs Ragnars Gríms-
sonar á kjörtímabilinu. Forseta-
hjónin verða um borð í vélinni og 
mun ferðafólkið strax upplifa höfð-
inglegar móttökur heimamanna. 
Þá verður Íslandsstofa með 
skemmtilega kynningu á Íslandi í 
Prag og Andrea Gylfa dóttir treður 
upp með tékkneskum listamönn-
um. Vitaskuld eru allir frjálsir 
ferða sinna, og geta upplifað róm-
antískt vor í Prag sem er töfrandi 
borg og mikið augnayndi; full af 
menningu, listum og mannlífi.“ 

Þess má geta að forseta f lugið 
til Prag verður jómfrúrferð Ice-
land Express en eftir það flýgur 
flugfélagið vikulega til tékknesku 
höfuð borgarinnar. 

Hausttöfrar Evrópu 
Þegar haustar stendur Úrval 
Útsýn fyrir spennandi helgar-
ferðum til Berlínar og Barcelona, 
og áfram verður ferðaskrifstofan 
með borgar ferðir til enska strand-
bæjarins Brighton sem stundum 

er kallaður Litlu-Lundúnir og til 
Dyflinnar, höfuðborgar Írlands.

„Dyflinn er með líflegri borgum 
Evrópu og veitingahús, krár og ný-
tísku hótel hafa lífgað upp á miðbæ 
Dyflinnar svo um munar. Borgin 
iðar af fjöri fyrir jafnt unga sem 
aldna og allir finna skemmtun, 
menningu og stemningu við hæfi. 
Þá nýtur hin undurfagra Brighton 
alltaf jafn mikilla vinsælda, og nú 
finnum við fyrir miklum áhuga á 
Berlín og Barcelona,“ segir Þor-
steinn um þessar fjórar miklu 
menningarborgir.

„Barcelona er hrífandi sólar-
landaborg sem hefur verið fun-
heit frá Ólympíuleikunum 1992 
og alltaf slegist um hvert sæti. 
Þaðan er stutt í sjarmerandi, ná-
læga strandbæi og borgin sjálf 
mjög lifandi með lokkandi mann-
lífi og menningu,“ segir Þorsteinn 

um spænska djásnið Barcelona, 
en Berlín hefur ekki síður slegið í 
gegn hjá íslensku ferðafólki.

„Þar er áhrifamikið að skoða 
ummerki Berlínarmúrsins og 
þær leifar sem eftir standa af að-
skilnaði menningarheima  vesturs 
og  austurs í kalda stríðinu, en 
borgin sjálf er uppfull af lífsins 
 dásemdum og sannarlega hægt 
að dekra við líkama og sál í fal-
legri Berlín,“ segir Þorsteinn sem 
hefur heimsótt allar þessar  borgir 
en hefur þó enga í dálæti umfram 
aðra.

„Að bera þessar borgir saman 
er eins og að bera saman epli, 
 appelsínu, banana og sítrónu. 
Allar eru þær ólíkir karakterar með 
stóran sjarma og hver þeirra sinn 
kaflinn í bókinni um  heiminn, en 
allt borgir sem hver og einn ætti að 
upplifa á lífsleiðinni.“ 

Rómantískt vor 
og stórborgasjarmi
Dregur hugurinn þig stundum til Prag, Dyflinnar, Berlínar, Barcelona eða Brighton? 
Úrval Útsýn er með freistandi tilboð á helgarferðum til fimm evrópskra heimsborga í 
vor, sumar og haust.

Prag er talin með fegurstu borgum Evrópu og eru elstu hverfi hennar á heimsminjaskrá Unesco. Höfuðborgin er sú stærsta í Tékklandi, 
staðsett í miðju landsins og í gegnum hana rennur Moldá.

Þorsteinn Guðjónsson er framkvæmdastjóri Úrvals Útsýnar. Hann segir Íslendinga nú 
þyrsta í menningarreisur í stað verslunarferða um stórborgir heims. MYND/STEFÁN

BORGAR-
FERÐIR Á 
FRÁBÆRU 
VERÐI

MEIRA Á urvalutsyn.is Ferðaskrifstofa

á mann m.v. 2 fullorðna í 
tvíbýli með morgunmat. 
Brottför: 19. október. 
(Aðrar brottfarir í boði)

79.900kr.*

BERLÍN

Flug + gisting 
í 3 nætur frá:

á mann m.v. 2 fullorðna í 
tvíbýli með morgunmat. 
Brottför: 18. október. 
(Aðrar brottfarir í boði)

97.900kr.*

PRAG

Fáðu tilboð fyrir hópinn þinn!

Flug + gisting 
í 3 nætur frá:

á mann m.v. 2 fullorðna í 
tvíbýli með morgunmat. 
Brottför: 22. nóvember. 
(Aðrar brottfarir í boði)

79.900kr.*

BRIGHTON

Flug + gisting 
í 3 nætur frá:

á mann m.v. 2 fullorðna í 
tvíbýli með morgunmat. 
Brottför: 1. nóvember. 

89.900kr.*

DUBLIN

Flug + gisting 
í 4 nætur frá:
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Eitt af því sem Íslendingar gera mikið af þegar þeir fara til útlanda er 
að versla. Stórar verslunarmiðstöðvar þar sem hægt er að fá nánast 
allt sem hugurinn girnist á einum og sama staðnum eru því vinsælir 
áfangastaðir í huga margra. Vefsíðan Touropia hefur tekið saman lista 
yfir tíu stærstu verslunarmiðstöðvar heims og þar kemur fram að átta 
þeirra eru í Asíu. 

Stærsta verslunarmiðstöð heims er samt sem áður líklega ekki fýsi-
legasti kosturinn ef tilgangurinn er að versla sem mest. New South 
China Mall í borginni Dongguan í Kína er sú verslunarmiðstöð sem 
er talin vera stærst ef farið er eftir flatarmáli sem ætlað er til leigu. Það 
er þó ekki nóg að vera stærst til að vera best því það sem miðstöðina 
vantar eru viðskiptavinir. Þrátt fyrir að státa af eftirlíkingu af Sigur-
boganum franska, gondólum sem sigla um á síkjum og rússíbana eru 
99 prósent allra verslananna í miðstöðinni tómar. Einu svæðin sem 
eru í leigu í verslunarmiðstöðvarferlíkinu eru við útgangana þar sem 
vestrænar skyndibitakeðjur hafa lagt undir sig rýmið. 

Þannig hefur þetta verið síðan verslunarmiðstöðin opnaði árið 2005 
og því ekki skrítið að hún hafi verið uppnefnd stærsta „draugaverslun-
armiðstöð“ í heimi. 

Stærst í heimi en samt tóm
Það eru ekki margir að versla í stærstu verslunarmiðstöð heims.

Tyrkland hefur yfir sér fram-
andi blæ hjá Íslendingum 
og Vala Ósk var spurð hvern-

ig henni liði í Istanbúl. „Það er 
skemmtilegt að búa hérna því á 
hverjum degi lærir maður og kynn-
ist einhverju nýju en það getur líka 
verið þreytandi að búa í þessari 
stóru og mannmörgu borg. Sumir 
segja að hér búi 15 milljónir en 
aðrir skjóta á tölur nærri 20 millj-
ónum. Samgöngur eru skrautleg-
ar og það getur tekið langan tíma 
að komast á milli staða. Það segir 
sig því eiginlega sjálft að stundum 
getur maður orðið þreyttur. Ég hef 
búið hér síðan í september og mér 
finnst enn þá svolítið skrítið að búa 
í þessari mögnuðu borg þar sem 
austrið mætir vestrinu.“

Eru Tyrkir almennilegir í dag-
legum samskiptum?
„Ég hef mjög góða reynslu af dag-
legum samskiptum mínum við 
heimafólk. Fæstir tala ensku og 
þar sem tyrkneskukunnátta mín 
er enn mjög takmörkuð þá þarf ég 
oft að nota einhvers konar táknmál 
og stök orð í stað setninga.“

Hvaða staðir eru mest spennandi 
í þínum huga?
„Istanbúl tilheyrir bæði Evrópu 
og Asíu en borgin er byggð beggja 
vegna við Bospórussund. Ég bý As-

íumegin í borginni og þar líður mér 
best. Stemningin í hverfinu mínu, 
Kadiköy, er frekar eins og í smá-
borg en stórborg. Evrópumegin eru 
helstu ferðamannastaðirnir, versl-
unargötur og hverfi með veitinga-
stöðum og kaffihúsum og skemmti-
leg hverfi þar eru t.d. Beyoglu og 
Galata Saray, Ortaköy og Nisan-
tasi.“

Skemmtilegar gönguleiðir?
Ég bý í þriggja mínútna fjarlægð 
frá sjónum og það er yndislegt að 
ganga meðfram honum á fallegum 
dögum. Evrópumegin í borginni er 
auðvitað mikið um fallegar bygg-
ingar í spennandi hverfum og því 
best að leyfa sér að týnast smá til að 
kynnast borginni sem best.

Hefur þú prófað góða veitinga-
staði?
Tyrknesk matarmenning er ótrú-
lega mögnuð og fjöldi rétta virðist 
vera óendanlegur. Kjötréttir eins og 
kebab og köfte (hakkaðar lamba-
kjöts-„bollur“ með kryddi eldaðar á 
ýmsa vegu), alls konar eldað græn-
meti (eggaldin er mjög vinsælt) og 
fyllt vínviðarlauf með hrísgrjóna- 
og kjötblöndu eru dæmi um nokkra 
algenga rétti en með þessu er borð-
að jógúrt og brauð. Fyrir matgæð-
inga er því af nógu að taka. Hins 
vegar er erfitt að finna góða veit-

ingastaði með mat frá öðrum þjóð-
um. Hér eru alþjóðlegir skyndibita-
staðir eins og McDonalds og Ken-
tucky Fried Chicken en þá daga 
sem mig langar í sushi, taílenskan 
mat eða góðan ítalskan pastarétt 
neyðist ég til að láta mig dreyma.

Mjög vinsæll og góður tyrk-
neskur staður hérna Asíumegin er 
Ciya (www.ciya.com.tr). Þetta eru 
reyndar þrír veitingastaðir sama 
eiganda sem allir heita sama nafn-
inu og eru nánast hlið við hlið! Þeir 
bjóða þó upp á mismunandi matar-
gerð. Einn þeirra býður upp á fjöl-
breytta rétti alls staðar að frá Tyrk-

landi á meðan hinir tveir einbeita 
sér að kebabréttum.

Er gott að versla?
Matur og drykkur er ekki dýr nema 
ef talað er um innfluttar vörur. 
Þegar kemur að fatnaði og slíku er 
hægt að gera góð kaup til dæmis 
á skóm. Nánast önnur hver versl-
un selur skó og ég uppgötvaði ný-
lega að skóárstíðirnar hér eru ansi 
margar, alltaf nýjar og nýjar send-
ingar eftir veðri! Það er mikið um 
markaði hér. Þeir sem heimsótt hafa 
borgina kannast eflaust við Grand 
Bazaar en þar er selt allt milli him-
ins og jarðar. Líkt og nafnið gefur til 
kynna er hann ansi stór. Þegar ég fæ 
gesti fer ég gjarnan á minni mark-
að í Eminönuhverfinu sem heitir 
Misir Carsisi (e. Spice or Egyptian 
Bazaar). Þar er hægt að kaupa 
krydd, þurrkaða ávexti og hnetur 
ásamt alls konar smávöru.

Hefur þú ferðast út fyrir borgina?
Á dagskrá er að fara til Suður-Tyrk-
lands á næstu vikum til Antalya, 
Kas og jafnvel Bodrum en Íslend-
ingar ættu að kannast við þá staði. 

Hvernig eyðir þú frítíma þínum í 
borginni?
Á næstunni mun ég hefja tyrknesku-
nám fyrir alvöru og þá fer eflaust 
mikið af frítímanum í lærdóm.

Þar sem austrið mætir vestrinu
Vala Ósk Bergsveinsdóttir kennir ensku í Özyegin Universitesi í Istanbúl. Hún hóf störf í september og ætlar að starfa þar áfram næsta vetur.

„Dæmigerð búð á markaðsgötunni minni, 
ólífur, ostar, þurrkaðir ávextir, hnetur og 
margs konar gúmmelaði.”

Vala Ósk fyrir framan hina þekktu Bláu mosku.
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á lægsta verðinu árið 2012!
Billund

Heimsferðir bjóða þér beint flug til Billund í 
sumar. Flogið verður alla mánudaga frá 21. maí til 
10. september frá Billlund til Keflavíkur. Flug frá 
Keflavík til Billund verður alla miðvikudaga frá 23. 
maí til 12. september. 

Nú er tækifæri til að bregðast skjótt við og 
næla sér í flug til Billund á lægsta verðinu.

Skráðu þig í 

netklúbb 

Heimsferða og 

fáðu send öll 

tilboð. 



VITA er lífið

VITA  |  Suðurlandsbraut 2  |  Sími 570 4444  |  VITA.is
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Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is

Alfagar II 
íbúðahótel
Fjögurra stjörnu hótel. Fallegar og vel útbúnar íbúðir.  
Í hótelgarðinum er sundlaug með rennibraut. Tennisvöllur 
og knattspyrnuvöllur. 

Vila Galé Cerro  
Alagoa  
Fjögurra stjörnu hótel á besta stað á Albufeira.  
Herbergin eru smekkleg, rúmgóð, parketlögð og með 
nýtískulegum innréttingum.

Portúgal
Draumastaður  
fjölskyldunnar 

Alfagar I  
smáhýsi
Snotur íbúðagisting 5 km austan við Albufeira. Hótelið 
situr á klettarsyllu við Santa Eulália ströndina og frá því 
er gríðarlega fallegt útsýni yfir strandlengjuna.

* Fyrsta brottför er 8. maí  og næsta 22. maí, upp frá því er flogið vikulega. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 1.500 kr. bókunargjald. Tilboðið á eingöngu við þá gistingu sem er í auglýsingunni.

Sumargjöf VITA!

Lækkað verð á valdri gistingu 

8.-22. maí.

Beint vikulegt flug með Icelandair í allt sumar frá 8. maí *

Verð frá 75.500 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar

Verð frá 59.800 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar

Verð frá 85.500 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í íbúð m/1 svefnh. í 14 nætur, 8. maí. Verð á mann 
m.v. 2 fullorðna í íbúð m/1 svefnh. og garðsýn: 110.900 kr. og 15.000 Vildarpunktar. 
*Verð án Vildarpunkta 85.500 kr. m.v. 2+2. Verð án Vildarpunkta 120.900 kr. m.v. 2.

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn (2-11) í íbúð m/1 svefnh. og garðsýn. Verð á mann m.v. 
2 fullorðna í íbúð m/1 svefnh. og garðsýn: 79.800 kr. og 15.000 Vildarpunktar.
*Verð án Vildarpunkta 69.800 kr. m.v. 2+2. Verð án Vildarpunkta 89.800 kr. m.v. 2.

á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn (2-11) í tvíbýli m/aukarúmi í 14 nætur með morgunverði 
8. maí. Verð á mann m.v. 2 fullorðna í í tvíbýli m/morgunverði: 108.200 kr. og 15.000 Vildar-
punktar. *Verð án Vildarpunkta 95.500 kr. m.v. 2+1. Verð án Vildarpunkta 118.200 kr. m.v. 2.
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GOTT AÐ HAFA Í HUGA
Þegar farið er í ferðalög þarf að 
huga að mörgu og því er gott að 
setja saman gátlista með atriðum 
sem þurfa að vera á hreinu áður 
en haldið er af stað. Hér á eftir eru 
nokkur dæmi um atriði sem þarf 
að huga að þegar ferðast er til 
útlanda.

1. Vegabréf Almennur af-
greiðslutími vegabréfa er ein 
vika og vegabréfið er svo 
sent í pósti til umsækjanda. 

2. Peningar Kaupa þarf gjald-
eyri til að hafa meðferðis. 
Ef nota á kort í útlöndum 
þarf að athuga gildistíma 
þeirra og leggja pin-númer á 
minnið.

3. Farseðlar Munið eftir að 
taka með farseðla eða kvittun 
um farseðlakaup.

4. Ökuskírteini Íslensk öku-
skírteini gilda milli landa 
Evrópusambandsins en 
vissara er að endurnýja eldri 
gerð ökuskírteina (útgefin 
fyrir 1997).

5. Ferðatryggingar Kannið 
hvaða tryggingar þið hafið 
og hvort þær uppfylli ykkar 
þarfir.

6. Bólusetningar Bólusetn-
ingar og nánari upplýsingar 
um þær er hægt að fá m.a. 
á Göngudeild sóttvarna hjá 
Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins.

FLAKA OG SLEPPA 
Mörgum finnst gaman að 
 kynnast nýrri matarmenningu 
á ferðalögum. Í Japan má finna 
sushi-veitingastaði sem gefa 
 orðinu „ferskt“ alveg nýja merk-
ingu. Á stöðunum er fiskabúr og 
þú bendir einfaldlega á fiskinn 
sem þig langar að snæða. Kokk-
urinn kippir honum því næst upp 
úr og flakar hann lifandi, eins og 
ekkert sé sjálfsagðara. Ef eitthvað 
stendur eftir af kjöti er fiskurinn 
síðan settur aftur ofan í. Ekki fyrir 
viðkvæma, svo mikið er víst.
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Ferðalög eru sígilt viðfangsefni kvikmynda. Þær 
sýna okkur staði sem við höfum aldrei séð áður 
og nýjar hliðar á kunnugum slóðum. Margar eru 
tilnefndar en hér koma fimm fallegar og áhuga-
hvetjandi.

Under the Tuscan Sun (Ítalía)
Ástarsaga með Diane Lane í hlutverki konu sem 
kaupir sér hrörlega villu í Toskana-héraði til að 
gleyma svikulum eiginmanni. Að sjálfsögðu 
lendir hún í eldheitu ástarævintýri með ítölskum 
fola innan um vínekrur og ólífuakra. 

Lost In Translation (Japan)
Bill Murray og Scarlett Joh-
ansson fá menningarsjokk 
í glysmikilli Tókýó í hlut-
verkum kvikmyndastjörnu 
sem man fífil sinn fegri og 
vanræktrar eiginkonu.

Eat Pray Love (Ítalía, Indland og Indónesía)
Áferðarfögur sjálfshjálparmynd með Juliu  Roberts 
í hlutverki konu sem ferðast í leit að sjálfri sér. Í 
myndinni er Ítalía girnilegri, Balí rómantískari og 
Indland exótískari en nokkru sinni.

Amélie (Frakkland) 
París í sínu rómantískasta ljósi. Saga af mögnuðu 
ímyndunarafli Amélie sem ákveður að gera líf 
annarra hamingjuríkara á meðan hún horfir fram 
hjá eigin einsemd.

The Beach (Taíland)
Leonardo DiCaprio leikur ævintýragjarnan 
bakpokaferðalang sem heyrir af leynilegri 
paradísareyju. Myndin er að mestu tekin á Phi 
Phi Le-eyju í Suður-Taílandi og kveikir þrá til að 
ferðast um ókunn lönd.

FIMM BÍÓMYNDIR SEM KVEIKJA FERÐABAKTERÍUNA

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ  
MEÐ OKKUR!

Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla um Keflavíkurflugvöll.

Kauptu miða núna á www.flugrutan.is

Alltaf laus sæti.

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík

  580 5400 
OR

Frí þráðlaus internet-
tenging í öllum bílum


