FERÐIR

Kynningarblað
Á leikfimihátíð á Ítalíu
Íbúðaskipti
Á faraldsfæti um Ástralíu
Áhugavert í Barcelona
Heimasíða ferðalanga
Matur á ferðalögum

LAUGARDAGUR 29. SEPTEMBER 2012

Skemmtilegur ferðavetur fram
undan með Úrvali Útsýn
Ferðaskrifstofan Úrval Útsýn kynnir glæsilegan ferðabækling um helgina. Auk vinsælla sólarlandaferða eru margar fjölbreyttar og
skemmtilegar ferðir í boði í vetur. Meða nýjunga í vetur er nýr áfangastaður í skíðaferðum.

Ú

r val Útsýn k ynnir um
helgina nýja og glæsilega
haust- og vetrardagskrá
en þá kemur nýr ferðabæklingur út. Eins og venjulega er margar spennandi nýjungar í boði í
bland við eldri áfangastaði sem
hafa notið vinsælda í mörg ár. Þorsteinn Guðjónsson, framkvæmdastjóri Úrvals Útsýnar, segir ferðaskrifstofuna bjóða upp á fjölbreytt
úrval ferða í vetur þar sem allir
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.
„Meðal spennandi nýjunga hjá
okkur í vetur er nýr áfangastaður
í skíðaferðum okkar sem er Canazei á Ítalíu. Síðan eru Kanaríeyjar
alltaf jafn vinsælar en við bjóðum
upp á tvo áfangastaði þar í vetur,
Tenerife og Gran Canaria. Golfferðirnar okkar hafa síðan slegið í gegn
og er uppselt í þær allar. Svo virðist
vera sem efnahagshrunið hafi haft
lítil áhrif á golfþorsta landsmanna.“

Sólin vinsæl
Sólþyrstum Íslendingum bjóðast nú reglulegar ferðir í vetur til
tveggja áfangastaða á Kanaríeyj-

um, Tenerife og Gran Canaria. Tenerife er sannkölluð paradís fyrir
vandláta ferðalanga enda nýtur
hún sérstöðu fyrir einstakt náttúrufar og mikla veðursæld. „Það
eru ekki mörg ár síðan Tenerife
var kynntur aftur til sögunnar á
Íslandi en staðurinn hefur fest sig
gríðarlega vel í sessi. Það er alveg
ótrúlegt hvað hann hefur fallið vel í kramið hjá Íslendingum.“
Góð hótel, snyrtilegt umhverfi og
frábært loftslag einkennir Kanaríeyjar. „Þar er aldrei of kalt eða
heitt heldur stöðugur og þægilegur andvari. Kanaríeyjar eru í raun
dæmi um hið fullkomna veðurfar
og henta Íslendingum frábærlega
vel.“ Gran Canaria býður upp á fjölmarga spennandi gistimöguleika
og fallegar strendur. „Þar er einnig mikið úrval veitingastaða, kaffihúsa og frábærra verslunarkjarna.“
Einnig má nefna að skipulagðar
ferðir Úrvalsfólks eru í boði í haust,
vetur og vor til Tenerife, Gran Canaria og Benidorm. Úrvalsklúbburinn er ferðaklúbbur ætlaður 60 ára
og eldri.

ur. Í bænum er mikið úrval góðra
veitingahúsa og kráa sem taka vel
á móti skíðamönnum úr brekkunni í lok dags og jafnvel langt
fram á nótt.“ Einnig er boðið upp
á skíðaferðir til Madonna og Selva
Val Gardena. Báðir staðirnir bjóða
upp á góða gistimöguleika, góða
veitingastaði og frábæra skíðabrekkur að sögn Þorsteins.

Siglt um heimshöfin
Þorsteinn Guðjónsson, framkvæmdastjóri
Úrvals Útsýnar.

Frábærir skíðastaðir
Úrval Útsýn býður upp á þrjá frábæra skíðastaði á Ítalíu í vetur. Nýr
áfangastaður er kynntur til sögunnar en um er að ræða Canazei
sem tilheyrir einu besta og stærsta
sk íðasvæði heims sem kallast Dolomiti Superski. Í miðjum
bænum er kláfur sem flytur skíðafólk upp á skíðasvæði fyrir ofan
bæinn þar sem hægt er að velja úr
fjölda skíðaleiða. „Bærinn er einstaklega líflegur og skemmtileg-

Skemmtisiglingar á framandi
slóðir hafa lengi verið vinsælar
hjá Íslendingum. Í vetur býður
Úrval Útsýn eins og fyrr upp á
nokkrar stórskemmtilegar siglingar um fjarlægar slóðir. „Glæsilegasta skemmtisigling okkar í vetur
er fimmtán daga ferð sem hefst í
Dubai og endar við strendur Ítalíu. Ferðin býður upp á einstaka
náttúrufegurð, sögu og menningu og framandi áfangastaði
þar sem meðal annars er boðið
upp á spennandi skoðunarferðir.“ Úrval Útsýn bauð upp á sömu
ferð í fyrra að sögn Þorsteins og sló
hún í gegn. Auk þess er boðið upp
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á þrjár spennandi siglingar um
Vestur-Karíbahaf þar sem endað
er í Flórída.

Konur skemmta sér
Úrval Útsýn hefur um nokkurra
ára skeið boðið upp á skemmtilegar kvennaferðir undir nafninu
„Ný og betri“. Um er að ræða vikuferðir þar sem þaulvanir leiðbeinendur blanda saman skemmtun
og uppbyggilegum námskeiðum
í góðu veðri á suðlægum ströndum. „Þessar ferðir hafa skilað til
baka alveg gríðarlega ánægðum
þátttakendum. Ferðirnar eru góð
blanda af hreyfingu og fyrirlestrum en um leið fá þátttakendur
góðan frítíma. Þessi ferð er fyrir
konur á öllum aldri.“
Af öðrum spennandi kostum
nefnir Þorsteinn borgarferðirnar sívinsælu og ýmsar íþrótta- og
tónlistarferðir sem íþróttadeild
Úrvals Útsýnar skipuleggur fyrir
hópa og einstaklinga.
Hægt er að lesa nánar um allar
ferðir Úrvals Útsýnar á heimasíðu
þeirra, www.urvalutsyn.is.
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Sýna dans á leikfimihátíð aldraðra
Guðni Kolbeinsson er í skemmtilegum karlaleikfimihóp í Kramhúsinu. Hópurinn er nú á leið til Toskana á Ítalíu þar sem hann
tekur þátt í leikfimisýningu. Karlarnir ætla að sýna dansatriði en það hefði þeim ekki dottið í hug þegar ferðin var ákveðin.

S

ýningin heitir Golden Age
Gym Festival og er ætluð
fimmtugum og eldri. Guðni
segir að karlarnir í leikfimihópnum hafi hlegið í nokkrar vikur
þegar þátttakan var fyrst nefnd
við þá. Það var því ekki úr vegi að
spyrja Guðna hvernig þetta hafi
komið til. „Jú, við erum að fara á
einhvers konar leikfimimót aldraðra á Ítalíu. Ástæðu þess má rekja
til Fréttablaðsins. Einhverra hluta
vegna komst blaðamaður þar á
bæ á snoðir um þennan karlaleikfimihóp og fylgispekt hans við Sóleyju Jóhannsdóttur leikfimikennara en sumir hafa verið hjá henni í
tuttugu ár. Einn úr hópnum, Rúnar
Gunnarsson, var í viðtali við blaðið en það reyndist draga dilk á eftir
sér. Eftir viðtalið fékk hann nefnilega tölvupóst frá Fimleikasambandi Íslands þar sem okkur var
bent á þessa leikfimihátíð á Ítalíu.
Spurt var hvort þetta væri ekki eitthvað fyrir okkur?“
Guðni segir að hópurinn, sem
samanstendur af ellefu körlum,
hafi litið á þetta sem brandara fyrst
í stað. „Síðan komst Sóley á snoðir
um þetta og viku síðar var ákveðið að við færum þarna suður eftir.
Eiginkonurnar taka virkan þátt í
þessu með okkur. Við ætlum að
sýna atriðið tvisvar á hátíðinni,“

Ég veit aldrei hvort þú ert að koma eða fara, syngur Rod Stewart í laginu sem Sóleyjardrengirnir leika listir sínar eftir. Frá vinstri
Ólafur Jón Bríem, Rúnar Gunnarsson, Sigurður Björgúlfsson, Björn Sveinsson, Hróbjartur Hróbjartsson, Ágúst Þór Gunnarsson, Guðni
MYND/VILHELM
Kolbeinsson, Hafliði M. Guðmundsson, Sigurður Björgvinsson og Einar Karl Haraldsson.

segir Guðni og bætir við að þetta
séu svona smávegis dansspor, armbeygjur og pínulítið sipp.
En eru fimleikar í þessu? „Nei,
við megum nú þakka fyrir að geta
gert armbeygjurnar,“ svara Guðni

og hlær. Bætir síðan við: „Þú ert nú
ekki að tala um einhverja unglinga.
Fyrst var þetta einungis venjuleg
leikfimi, svo fór Sóley að bæta við
danssporum og nú er þetta orðið
að dansatriði. Við ákváðum í upp-

hafi að gera þetta í þeirri trú að við
ættum að sýna leikfimi en smám
saman tók dansinn yfir hjá Sóleyju.
Hefði okkur verið sagt í vor að við
ættum að sýna dans hefðum við
aldrei tekið þetta í mál.“

Karlahópurinn verður í sérhönnuðum búningum en hátíðin
byrjar á skrúðgöngu. „Þetta verður eins og á Ólympíuleikunum
með fánabera og flöggum. Þarna
koma 1650 manns víðs vegar frá í
Evrópu og sýna stutt atriði á pöllum í þorpi sem heitir Montecatini Terme. Við sýnum á mánudag
og miðvikudag en hópurinn fer út
í dag,“ segir Guðni og bætir við.
„Við ætlum bara að hafa gaman
af þessu. Við búumst ekki við að
leggja heiminn að fótum okkar
sem íþróttamenn en gerum okkar
besta.“
Æfingar hafa staðið yfir í ágúst
og Guðni segir að Sóley hafi tekið
þetta mjög alvarlega. „Annars
æfum við hjá henni tvisvar í viku
yfir veturinn. Þetta er fjölbreytt
leikfimi sem gerir okkur gott. Við
værum ekki þarna ár eftir ár nema
vegna þess að árangurinn skilar
sér og þetta er skemmtilegt,“ segir
Guðni sem er farinn að hlakka til
ferðarinnar, enda aldrei komið
til Ítalíu áður. Með í förinni er 25
manna hópur frá Akranesi sem
æfir línudans.
En verður sýningunni sjónvarpað? „Nei, það er bannað. Sonur
einna hjónanna hefur meira að
segja hótað öllu illu ef þetta fer á
Youtube.“
elin@365.is

VAIL í rúm 20 ár!

Besti tíminn í Colorado er febrúarmánuður en þá er nægur snjór og púðurfæri
algengt.
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Signý segir að í Vail sé ekki bara stórkostlegt skíðasvæði heldur sé bærinn
MYND/GVA
líka lifandi og skemmtilegur.

Yfir 20 ára
reynsla
Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar
býður upp á ferðir til skíðasvæðisins í Vail. Flogið
er beint til Denver og gist á hóteli í hjarta Vail.
Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar hefur í rúm tuttugu ár boðið
upp á skíðaferðir til Vail í Colorado í Bandaríkjunum. „Skíðasvæðið
í Vail er stærsta samfellda skíðasvæði Norður-Ameríku en það er yfir
2.500 hektarar,“ segir Signý Guðmundsdóttir. „Þar má finna brekkur
við allra hæfi, bæði troðnar og ótroðnar. 34 skíðalyftur eru á þremur svæðum og er auðvelt að skíða á milli þeirra. Sami lyftupassi gildir á öllu svæðinu í Vail. Ýmisleg önnur afþreying er í fjallinu, svo sem
Adventure Ridge-skemmtigarðurinn en þar má finna skautasvell,
snjósleðabrautir, skíðahjól, trampólín og margt fleira.“
Ferðaskrifstofan býður upp á beint flug til Denver en þaðan
er tveggja klukkustunda akstur til Vail. Gist er á hótelinu Evergreen Lodge sem er í hjarta Vail og í göngufæri við aðallyftustöðina. „Vail er ekki bara stórkostlegt skíðasvæði heldur er bærinn lifandi og skemmtilegur með fjölda verslana og veitingahúsa. Af fenginni reynslu vitum við að besti tíminn í Colorado er febrúarmánuður
en þá er nægur snjór og púðurfæri algengt. Við mælum með að fólk
komi til Vail og upplifi,“ segir Signý.
Allar nánari upplýsingar má finna á vefsíðu Ferðaskrifstofu Guðmundar Jónassonar, www.ferdir.is.

OKTÓBER

VEISLA

Síðustu sætin í október

Frá kr. 89.900
– með allt innifalið

TENERIFE

30. október í 23 nætur
frá kr. 157.700

Frá kr. 79.900

KANARÍ

COSTA DEL SOL

Vikulega í október

30. október – 23 nætur

16. október – 10 nætur

Villa Adeje Beach
Frá kr. 89.900 í viku með allt innifalið
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Netverð
Netver
ð á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn, 2-11 ára,
í íbúð
ðm
með einu
u svefnherbergi.
Net
etvverð m.v. 2 fullorðna í studio íbúð kr. 114.900 á
mann
man
n.

Frá kr. 79.900 – 10 nátta ferð
Verð m.v.
Verð
m.v. 2 - 4 í her
herber
bergi
gi / stúd
stúdíó / íbúð
úð.
Stökkt
k u tilb
i oð 16.
6 októb
tó er í 10 nætur.

Frá kr. 157.700

ENNEMM / SIA • NM54571

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir
ðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án
n ffyrir
y vara.

Netverð á mann
mann, m
m.v.
v 2 í íbúð á Jardin del Atlantico í
23 nætur. Aukagjald fyrir allt innifalið kr. 60.700 krónur á
mann. Sértilboð 30. október.

ALICANTE
frá

9.900

aðra leið með sköttum

BARCELONA

MADEIRA

11-15. október

22.-31. október

99.800

Kr.
– 4 nátta helgarferð
Hotel Barcelona Plaza ***+

Fararstjóri: Valgerður Hauksdóttir

Frá kr. 233.900 á mann í tvíbýli
Innifalið: Flug, skattar, gisting á 4* hótel
teli með hálfu fæði í
9 nætur, 5 kynnisferðir, akstur til og
g fr
frá flugvelli og íslensk
sk
k
fararstjórn.

Verð á mann m.v. gistingu í tvíbýlili í 4 nætur með
morgunverði. Aukagjald fyrir einb
nbýli kr. 32.000.
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Glæsileg vatnasýning
í Barcelona
Ferðamönnum sem koma til Barcelona fjölgar ár frá ári. Ár hvert
er slegið nýtt met en mikil fjölgun er á ferðamönnum frá AusturEvrópu og Rússlandi. Árið 2010 komu 7,3 milljónir ferðamanna til
Barcelona þegar nýtt met var slegið en þeir voru enn fleiri í fyrra.
Allt stefnir í enn eitt metið þetta árið. Barcelona var mest sótta
borgin í Evrópu á síðasta ári.
Á Römblunni, sem er frægasta gata í Barcelona, er erfitt að
ganga um vegna mannfjölda þegar ferðamannatíminn stendur sem hæst. Samfara þessu hefur verðlag stigið og margir kvarta
yfir því að þurfa að borga 12 evrur (tæpar 2.000 krónur) fyrir bjórglas á þessari frægu götu.
Það er margt spennandi að sjá í
Barcelona og ferðamenn eru duglegir að heimsækja helstu staði. Eitt
helsta aðdráttarafl borgarinnar er
Magic-gosbrunnurinn við Montjuichöllina. Þúsundir ferðamanna fylgjast með þegar þessi stóri og merkilegi
gosbrunnur fer í gang með mikilli
vatnasýningu, tónlist og glæsilegum litbrigðum. Gosbrunnurinn var
byggður fyrir heimssýninguna 1929
og þótti mikið undur á þeim tíma.
Hönnuðurinn Carles Buigas lagði
þessa hugmynd fram ári fyrir sýnVatnaturninn í Barcelona er glæsi- inguna en fæstir trúðu að hægt væri
legur.
að að byggja svo metnaðarfullt verkefni á svo skömmum tíma. Um 3.000 starfsmenn voru ráðnir til að
vinna við gosbrunninn og þeim tókst að ljúka verkefninu á réttum tíma.
Gosbrunnurinn þykir mikið listaverk og ferðamenn taka andköf af hrifningu þegar sýningin fer í gang. Um 2.600 lítrar af vatni
flæða upp úr gosbrunninum á hverri sekúndu í sýningunni og
dansa með ljósum og tónlist í glæsilegu atriði.
Fyrir þá sem eru á leið til Barcelona þá skal upplýst að vetrartími sýninganna er á föstudögum og laugardögum á hálftíma
fresti, klukkan 19, 19.30, 20 og 20.30.

Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélag Íslands, segir margt spennandi vera á döfinni í útivistarferðum í haust og vetur.

Nýr Baldvinsskáli
Ferðafélagsins vígður
Ferðafélag Íslands hefur í boði margar skemmtilegar ferðir, jafnt styttri sem
lengri og við allra hæfi í vetur. Mikil fjölgun hefur orðið á þátttöku í ferðunum
og útivistaráhugi er stöðugt að aukast.

P

Þeir sem leggja leið sína til Barcelona ættu að skoða galdra-gosbrunninn.

áll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands, segist vera stoltur yfir
því að fyrir nokkrum dögum var
opnaður nýr Baldvinsskáli á Fimmvörðuhálsi. Skálinn kemur í stað
eldri skála sem þar var. „Þetta er 60
fermetra vel búið hús. Með því erum
við að stórbæta aðstöðu og öryggi
fyrir ferðamenn. Gamli skálinn var
kominn til ára sinna og ekki í góðu
standi. Nú kemur þessi nýi í staðinn sem mun gjörbreyta aðstöðu
ferðamanna. Það er mjög ánægjulegt að búið sé að reisa þennan nýja
skála. Þarna hefur fólk skjól í öruggu
húsi eða getur komið við og borðað
nestið sitt. Húsið er hins vegar ekki

ætlað fyrir gistingu nema í algjörri
neyð en um tuttugu manns geta gist
í skálanum í neyðartilfellum. Hins
vegar er hægt að gista í skála Útivistar ofar á hálsinum,“ segir Páll.

Þarna hefur fólk
skjól í öruggu
húsi eða getur komið við
og borðað nestið sitt.
Ferðaáætlun Ferðafélagsins
kemur út í byrjun janúar og þar
verður að venju fjölbreytt úrval
ferða við allra hæfi. „Fjallaferðirnar okkar, eitt fjall á viku eða eitt fjall

Ferðalög á
næsta leyti?
Pantaðu bílaleigubílinn hér heima á avis.is eða í
síma 591 4000 og njóttu ferðarinnar.

á mánuði halda áfram en hægt er að
skrá sig í það verkefni um áramótin. Fjallaferðirnar hafa notið mikilla vinsælda.
Fram undan er örlítið að hægjast á eftir sumarið og framboð á
ferðum kannski ekki jafnmikið
og í sumar. Þó verður alltaf ein og
ein dags- eða helgarferð í boði. Við
erum að klára samstarf við Háskóla
Íslands en við höfum boðið upp á
gönguferðir um borgina með leiðsögn. Síðan verða aðventuferðir og
aðrar stemningsferðir í kringum
jól og áramót, blysganga og þess
konar.“
Allar upplýsingar um ferðir birtast á heimasíðunni, www.fi.is.
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SÍMAR ERU VINSÆLIR HJÁ ÞJÓFUM
Það er aldrei of varlega farið á ferðalögum. Vasaþjófar eru um allt og nota hinar ýmsu aðferðir til að
nálgast þínar eigur. Sumir ganga upp að ferðamanni, hella yfir hann „óvart“ en bjóðast síðan
til að þrífa eftir sig. Um leið er þjófurinn að tæma vasa. Önnur vinsæl þjófaleið er þegar
nokkrir eru saman og sýna einhvers konar atriði og beina þannig athygli ferðamanns frá þjófnum sem nýtir sér tækifærið. GSM-símar eru mjög vinsælir hjá
þjófum. Símaþjófnaður jókst um 43% í löndum Evrópu á síðasta ári. Ekki
er ráðlagt að leggja síma eða myndavél frá sér á borð þegar matar er
neytt á veitingahúsi. Ekki hengja veski á stólbak þegar sest er
að snæðingi. Betra er að hafa beltistösku. Ekki hafa mikla
peninga á þér í skoðunarferðum. Ekki borga lítilræði
með stórum seðlum. Taktu ljósrit af passanum áður en
haldið er í ferðalag.

Norska flugfélagið Norwegian,
sem flýgur meðal annars til
Íslands, tilkynnti í vikunni að
félagið myndi hefja flug til New
York næsta vor. Fargjaldaverði
verður haldið í lágmarki en
ódýrustu sæti verða á 2.000
norskar krónur (Um 42 þúsund
íslenskar) báðar leiðir.
Áhugi Norðmanna á Bandaríkjunum hefur aukist mikið og
er það ekki síst sá áhugi sem
varð til þess að Norwegian sótti
um leyfi til Bandaríkjaflugs.
Félagið hef fengið pláss á John
F. Kennedy-flugvellinum í New
York. Áhugi er fyrir að fljúga til
fleiri borga ef vel gengur með
New York-flugið. Sala á miðum
hefst núna í haust. Flugfélagið
SAS flýgur einnig til New York. Þá
hefur Norwegian sótt um leyfi til
að fljúga til Bangkok í Taílandi.

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 59351 04/12

NORWEGIAN
FLÝGUR TIL NEW YORK
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SKOÐAÐU HEIMINN Í
ÞRÍVÍDD
Fyrirtækið Google er þekkt
fyrir nýjungar á sviði tækni.
Fyrir nokkrum árum hóf það
þróun á aðferð við að taka
myndir af svæðum á nýstárlegan máta. Tæknin kallast
Google Street View og gerir
fólki kleift að ferðast um götur
og stræti í tölvunni heima hjá
sér eða í snjallsímanum sínum.
Með nokkrum smellum getur
notandinn ferðast um götur
Lundúnaborgar líkt og hann
sjálfur gangi þar um eða virt
fyrir sér fagra náttúru svissnesku Alpanna. Aðferðin við að
taka myndirnar er háþróuð og
betrumbætt af sérfræðingum
Google. Allt að 15 myndavélum
sem taka myndir í 360 gráður er
komið fyrir í litlu mastri sem fest
er á farartæki. Myndavélarnar
eru svo tengdar lítilli tölvu, GPStæki og þrívíddargeisla sem
mælir fjarlægðir. Farartækið er
ýmist bíll, hjól, bátur, handkeyrð
kerra eða snjósleði. Myndunum
er svo rennt í gegnum sér forrit
og settar á netið þannig að fólk
um allan heim geti notið þeirra.

£RSHÉTÓ HAUSTFER STØRAFMLI
.JØTIESSAFERASTSAMANOGVERATIL)CELANDAIR
BâURHØPFERIRTILFJÚLMARGRAÉFANGASTAAAUSTAN
HAFSOGVESTAN FERIRSNINARAÚRFUMFØLKSÓGØRA
VINAHØPISEMEIGAÚRUGGLEGAEFTIRAHRESSAUPPÉ
TILVERUNA

.ÉNARIUPPLâSINGARHJÉHØPADEILD)CELANDAIR
 ÓSÓMAEAÉHOPAR ICELANDAIRIS

(ØPURMIASTVIAEAFLEIRIFERISTSAMAN

(AFISAMBANDVIHØPADEILD)CELANDAIR
3KIPULEGGIFERINATÓMANLEGA6IGETUMSÏUMA
BØKAFLUG HØTEL RÞTUR SKOUNARFERIROGKVÚLDVERI
,EITITILBOAMEVÓAFYLLAÞTFYRIRSPURNARFORMIÉ
ICELANDAIRISHOPAR
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Flugrútan alltaf til taks
Reykjavík Excursions – Kynnisferðir reka Flugrútuna sem ekur á milli
Reykjavíkur og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. „Einföld og þægileg leið fyrir
fólk til að komast til og frá flugvellinum,“ segir Þórarinn Þór, sölu- og
markaðsstjóri fyrirtækisins.

K

ynnisferðir voru stofnaðar
1968 og er því eitt elsta og
rótgrónasta fólksflutningafyrirtæki landsins. Frá árinu 1979
hafa Kynnisferðir séð um akstur
til og frá Keflavíkurflugvelli. Þessi
elsta áætlunarleið hófst með samningi við Flugleiðir um akstur með
flugfarþega og flugáhafnir milli
Reykjavíkur og flugvallarins. Í dag
eru farnar allt að tuttugu ferðir til
og frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar á
degi hverjum.
„Í hvert sinn sem áætlunar- og
leiguflugvélar lenda á Keflavíkurflugvelli þá er flugrúta til staðar.
Hvort sem fólk er að fara í flug eða
koma úr því, þá getur það hoppað
áhyggjulaust upp í flugrútuna og
notið þess að komast á einfaldan
og öruggan hátt á áfangastað. Ferðunum fjölgar svo eftir því hversu
mörg flug eru í gangi hverju sinni.
Á góðum degi í júlí voru um þrjátíu brottfarir frá flugstöðinni til
Reykjavíkur,“ segir Þórarinn.
Flugrútan fer frá Umferðarmiðstöðinni BSÍ og stoppar á leiðinni
til móts við Aktu-Taktu í Garðabæ
og gegnt Fjörukránni í Hafnarfirði
á leið sinni út á völl.
„Fólk getur þannig sparað sér
tíma og fyrirhöfn með því að taka
rútuna. Það þarf ekki að finna stæði
fyrir bílinn á flugvellinum með tilheyrandi kostnaði eða hafa áhyggjur af því að fá einhvern til að keyra
sig. Þetta er einföld og þægileg leið
til að komast á milli höfuðborgarsvæðisins og flugvallarins.“
Hægt er að bóka far með Flugrút-

Með ferðabragð í munni

„Fólk getur sparað sér tíma og fyrirhöfn með því að taka Flugrútuna.“

unni í tveimur einföldum skrefum
á heimasíðunni www.flugrutan.is
„Með útprentaðan miða kemst farþeginn beint um borð í rútuna og
sleppur þannig við biðraðir. En að
sjálfsögðu er hægt að kaupa miða

MYND/GVA

bara á BSÍ eða í flugstöðinni. “
Nánari upplýsingar um flugrútuna og brottfarir frá BSÍ er að finna
á www.flugrutan.is.
Upplýsingar um aðrar ferðir og
þjónustu er að finna á www.re.is.

Matur er ómissandi förunautur á lífsins ferðalögum. Stór hluti upplifunar ferðafólks úr ókunnum löndum felst í munnbitum sem aldrei
gleymast. Hér eru nefnd sum af bestu matarlöndum heims:
● Taíland stendur á vegamótum Indlands, Kína og Eyjaálfu og matarmenning Taílendinga sameinar það besta úr þremur áttum. Einkennandi er hvítlaukur og rauður pipar, en einnig límónusafi, kóríander og sítrónugras.
● Frakkland er dásamað á heimsvísu fyrir sælkerafæði, hvort sem í
munninn rata ostar, kampavín, sniglar eða snittubrauð. Í franska
eldhúsinu er daðrað við hráefnið og í hverju héraði finnast áhrif
veðurfars og landsvæðis í sérréttum hússins.
● Spánn er heimaland unaðslegrar matarupplifunar og þykir katalónska eldhúsið allra best. Þar er saffran, broddkúmen og hunang notað til kryddunar sjávarfangs og kjötrétta, umlukið fínustu
sósum.
● Kína geymir fágaðasta bragðskyn heims og í eldhúsinu gætir jafnvægis yins og yangs í öllum máltíðum. Þannig eru grænmeti og
ávextir bornir fram á móti heitkrydduðum aðalréttum og hrísgrjón
og núðlur með nánast öllum réttum.
● Mexíkó er undir sterkum spænskum áhrifum þegar kemur að matargerð en einnig frönskum og afrískum. Kjötréttir með baunum
úr ýmsum áttum eru áberandi og notaðir sem fyllingar í harðar og
mjúkar maískökur.
● Ítalía er heimaland vinsælustu rétta veraldar og engin furða þótt
matur sé frægasta útflutningsvara Ítala. Þaðan koma þunnbotna
pitsur, pasta og rísottó og enginn hellir upp á betra kaffi en Ítalir.
● Indland er land síbreytilegrar matargerðarlistar því þar breytist
bragð landshorna á milli. Exótísk krydd einkenna indverska matarmenningu í bland við lostæta matseld á hrísgrjónum, grænmeti,
fisk og kjöti.

Hefur ferðaþrá í blóðinu
Þrúður Helgadóttir stofnaði síðuna Bakpokinn.com árið 2004. Þar með sameinaði hún áhugamál sín; óstjórnlega ferðalöngun og
tölvuáhuga. Í dag býr hún í strandbænum La Serenea í Síle og kennir heimamönnum ensku.

Á

síðunni Bakpokinn.com er
að finna fjöldann allan af
upplýsingum um ferðalög
og þá einna helst svo kölluð bakpokaferðalög. Þrúður Helgadóttir
á veg og vanda af síðunni.

Ferðanörd
„Ég var og er algjört ferðanörd
og var í ferðamálafræði frá 20022006 í Fjölbrautaskóla Suðurlands.
Vinir mínir voru alltaf að leita til
mín varðandi upplýsingar um
tengla á ferðaskrifstofur sem sérhæfðu sig í heimsreisum og þess
háttar. Út frá því kviknaði sú hugmynd að stofna heimasíðu til að
halda utan um allar þessar upplýsingar. Síðan þá hefur Bakpokinn.com vaxið og dafnað og er
orðin sú íslenska síða sem hefur
að geyma hvað mestan fróðleik
um bakpokaferðalög.“
Þar má nálgast allar upplýsingar um svokölluð Round the
world flights, eða flug umhverfis heiminn, ferðaskrifstofur, gistingu, ferðamáta, bólusetningar, nauðsynlegan farangur, mismunandi sjúkdóma eftir svæðum
og ótal margt fleira. Síðan er í raun
draumasíða þess sem hyggur á
ferðalög upp á eigin spýtur um
heiminn.

Hefur áhrif

18-30 ára til að vinna og ferðast
í allt að 12 mánuði án þess að fá
sérstakt dvalarleyfi. Þetta leyfi
stendur flestum Evrópulöndum til
boða og öllum Norðurlöndunum
nema Íslandi. Það tókst að safna
500 undirskriftum og skrifaði ég
bréf til þingmanna, ræðismanna
og Íslendingafélaga til að vekja athygli á málinu. Þannig að þetta er
í vinnslu.“

Þrúður hefur unnið síðuna í sjálfboðavinnu en ferðalög eru hennar aðalástríða. „Þegar ég var að
byrja með síðuna voru fáir að fara í
heimsreisur. Fljótlega eftir að hún
opnaði og heimsreisublogg fóru að
birtast, virtist þeim fjölga sem fóru
í slíkar ferðir. Ég vil trúa því að
síðan hafi átt þar stóran þátt, sem
getur verið algjör vitleysa í mér,“
segir Þrúður og hlær.

Sjálfboðaliðasamtök í Amazon

Kennir ensku í Síle
Um þessar mundir býr Þrúður í
Síle, í strandbænum La Serena
sem er um 500 kílómetra norður af
Santíago. Þar kennir hún heimamönnum ensku. „Heima á Hellu
var mikið af Sílebúum um tíma
og ég átti kærasta þaðan. Ég hef
því komið hingað nánast óslitið
í 1-3 mánuði á ári undanfarin tíu
ár. Svo þegar efnahagsástandið á Íslandi fór versnandi hugsaði ég mér til hreyfings. Í Síle er
gott efnahagsástand, næga vinnu
að fá og yndislegt fólk. Ég tók því
TEFL-próf á netinu, sem er enskukennslupróf, og flutti til Síle til að
kenna ensku.“

Ekki á leiðinni heim strax
Þrúður segist njóta sín vel í smábænum og ekki væsi um hana.

Hér er Þrúður á góðri stund ásamt samstarfsfélögum sínum úr skólanum þar sem hún
kennir ensku.

Hún nýtur daganna og sinnir
áhugamálum sínum á daginn og
kennir á kvöldin. „Ég leigi herbergi, sem dugar mér, fer oft út að
borða og út á lífið og hef það bara
mjög fínt.“ Spurð um hvort hún
ætli sér ekki að koma heim segist
hún ætla að vera í Síle fram í apríl
á næsta ári.
„Þá fer ég til Perú sem leiðsögumaður. Það eru 16-20 manns að
koma í þá ferð. Ég bóka rútu fyrir

fólkið og verð leiðsögumaður þess
um svæðið sem við ferðumst um.“

Ferðafrelsi mikilvægt
Mörg járn eru í eldinum hjá Þrúði,
en hún stóð fyrir undirskriftasöfnun þar sem ríkistjórnin íslenska var hvött til að semja við
ríkistjórn Ástralíu og Nýja-Sjálands um svokallað vinnuleyfi,
eða Working Holiday Visa. „Leyfið er fyrir ferðamenn á aldrinum

Árið 2010 stofnaði Þrúður sjálfboðaliðasamtökin Wachimak í
Amazon-regnskógunum í Ekvador. „Þar getur fólk farið og unnið
með Kicwa-indíánum. Þá gistir það hjá þeim og vinnur við
kennslu- og samfélagsstörf, líkt og
að kenna börnum ensku, kenna
listgreinar, samfélagsgreinar,
íþróttir eða annað skemmtilegt.
Einnig er hægt að vinna á ökrunum með indíánunum við lífræna
ræktun.“ Mjög margir alls staðar
að úr heiminum hafa tekið þátt
í starfinu. Hægt er að kynna sér
starfið nánar á http://www.wachimak.com.
Sé einhver að huga að því að
leggja upp í heimsreisu ætti hann
að byrja ferðina á því að líta inn á
heimasíðu Þrúðar www.bakpokinn.com.

SNJALLSÍMAFORRIT
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Appað á stærsta
skemmtistað
í heimi
Með Nova-appinu í snjallsímum geta viðskiptavinir Nova
hlustað á lagalista DJ Nova, horft á Nova TV, fyllt á frelsið og
fengið 2 fyrir 1-tilboð úr öllum áttum. Með Nova-appinu er
stærsti skemmtistaður í heimi orðinn enn stærri og skemmtilegri
og er þó hvergi hættur að blómstra.

N

ova-appið er aðgangsmiði að stærsta
skemmtistað í heimi þar sem viðskiptavinum Nova býðst úrval tónlistar, þjónustu og spennandi 2 fyrir 1-tilboð,“ upplýsir Harald Pétursson uppfinningamaður hjá Nova.
Appið sem Harald talar um bauðst Novanotendum í fyrsta sinn á dögunum.
„Fyrstu helgina eftir að appið kom út
sóttu það þúsundir notenda til að nýta sér
þjónustu, tilboð og skemmtun, enda ávinningur fyrir viðskiptavini Nova að tileinka
sér appið sem fyrst í snjallsíma sína,“ segir
Harald.
Nova-appið skiptist í fjóra hluta: Tónlist,
2 fyrir 1, Fyllt‘ann og Stólinn.
„Tveir fyrir einn er vinsæl þjónusta fyrir
viðskiptavini Nova þar sem tilboð koma úr
ólíkum áttum. Þar má nefna 2 fyrir 1 í bíó,
tilboð á gítarnámskeið, matsölustaði, verslanir og í raun þjónustu úr öllum áttum,“ útskýrir Harald.
Á Fyllt‘ann flipanum geta Frelsis-viðskiptavinir Nova fyllt á inneign síma sinna
og einnig er hægt að fylla á önnur númer
sem er tilvalið fyrir foreldra sem fylla á farsímanúmer barna sinna.
„Mjög þægileg og einföld leið til að fylla á
frelsið og fljótlegra en að fara í heimabanka
og fylla á þar,“ segir Harald.
Meðal unga fólksins er vinsælasti hluti
Nova-appsins Tónlist en þar finna allir tónlist við sitt hæfi.
„Á Tónlistar-flipanum er úrval lagalista
DJ Nova í samstarfi við Tónlist.is. Þar má
nefna vinsælustu tónlistina hverju sinni,
tónlist fyrir krakka, partítónlist, bestu tónlistina í ræktina og fleira. Þjónustan er
ókeypis fyrir viðskiptavini Nova en þegar
þeir eru á 3G-þjónustukerfinu greiða þeir
fyrir niðurhal. Hjá Nova erum við einmitt
með netpakka sem eru tilvaldir fyrir þá sem

Við munum stöðugt
bæta við appið svo það
nýtist viðskiptavinum Nova sem
best. Nova er enda stærsti
skemmtistaður í heimi og
þangað á alltaf að vera
skemmtilegt að koma.

hlusta á tónlist í símanum sínum,“ útskýrir Harald.
„Á Tónlistar-flipanum er einnig hægt að
horfa á tónlistarmyndbönd Nova TV og velja
Vinatóna sem er sú tónlist sem heyrist þegar
hringt er í viðskiptavini Nova,“ segir Harald.
Stóllinn er fjórði flipi Nova-appsins.
„Þar koma fram upplýsingar og yfirlit
um notkun símanúmersins í hverjum mánuði, hvað viðkomandi hefur talað í margar
mínútur og fyrir hvaða upphæð, hvað hann
hefur notað mikið gagnamagn og fleira. Þar
er einnig hægt að stilla talhólf, hafa samband við þjónustuver og kaupa netpakka,
svo fátt eitt sé nefnt.“
Harald segir gamanið rétt að byrja á
stærsta skemmtistað í heimi því jafnt og
þétt bætist við tilboð frá nýjum aðilum og
á döfinni sé ný útgáfa af Nova-appinu sem
verði afar skemmtileg viðbót fyrir viðskiptavini Nova.
„Í dag nýtist Nova-appið eigendum
iPhone og Android sem eru mest seldu
snjallsímarnir í dag. Við munum stöðugt
bæta við appið svo það nýtist viðskiptavinum Nova sem best. Nova er enda stærsti
skemmtistaður í heimi og þangað á alltaf
að vera skemmtilegt að koma,“ segir Harald.
Hægt er að sækja Nova-appið í App Store
og Google Play undir Nova Iceland.

Harald Pétursson er uppfinningamaður hjá Nova, stærsta skemmtistað í heimi. Þar hefur gleðin enn aukist eftir
MYND/VALLI
að nýja Nova-appið bauðst viðskiptavinum fyrirtækisins.
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Tímasparnaður og betri þjónusta
Snjallsímaforrit Póstsins einfaldar og bætir þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins. Viðskiptavinir Póstsins hafa tekið því mjög vel
enda sparar það oft mikinn tíma og fyrirhöfn.

P

ósturinn setti nýtt snjallforrit á markað
á síðasta ári sem hefur fengið góðar viðtökur. Snjallsímaforritið er ætlað Android- og iPhone-símum og þar geta viðskiptavinir
Póstsins sótt ýmsa þjónustu og flett upp gagnlegum upplýsingum. Ágústa Hrund Steinarsdóttir, forstöðumaður markaðsdeildar Póstsins, segir viðskiptavini fyrirtækisins hafa tekið
snjallsímaforritinu fagnandi enda stórbæti
það þjónustuna og spari mikinn tíma. „Viðskiptavinir okkar geta nýtt snjallsímaforritið á ýmsan hátt. Fyrst má nefna að hægt er að
rekja sendingar bréfa og pakka í forritinu og
finna hvar í ferlinu sendingin er stödd. Þetta
á bæði við um sendingar sem viðskiptavinir
eiga von á og þær sem fara frá þeim.“ Ágústa
segir þjónustuna mikið notaða, bæði í snjallsímaforritinu en einnig á vef fyrirtækisins.
„Viðskiptavinur okkar fær viðtökunúmer sem
hann nýtir til að fylgjast með hvar sendingin
er stödd hverju sinni. Þannig er hægt að fylgjast betur með því hvar og hvenær hægt er að
nálgast sendinguna. Þetta er auðvitað mun
fljótlegri og þægilegri leið en að hringja í þjónustuver okkar eða fara á næsta pósthús en að
sjálfsögðu tökum við vel á móti viðskiptavinum þar líka.“

SMS-frímerki spara sporin
Önnur þjónusta í snjallsímaforritinu snýr að
svokölluðum SMS-frímerkjum. „Þetta eru í
raun og veru frímerki sem viðskiptavinir kaupa
í gegnum símann sinn. Þeir óska eftir ákveðnum fjölda frímerkja með SMS-i í númerið 1900
eða í gegnum snjallsímaforritið og fá til baka
kóða sem þeir skrifa á umslagið. Þannig spara
þeir sér sporin og þurfa ekki að kaupa frímerki
í næsta pósthúsi. Þessi aðgerð er í boði fyrir
alla GSM-síma og ekki bundin við snjallsímaforritið.“ Nýjungin kom á markað fyrir síðustu jól og vakti mikla athygli að sögn Ágústu.
„Viðskiptavinir okkar voru mjög ánægðir með
þessa nýjung og hafa nýtt sér þessa þjónustu
stöðugt síðan.“
Af öðrum þjónustuþáttum sem hægt er að
nýta má nefna gagnvirkt kort þar sem hægt er
að finna öll pósthús og póstkassa á landinu
ásamt upplýsingum um póstnúmer og opn-

unartíma. „Fæstir eru með það á hreinu hvar
næsti póstkassi er. Snjallsímaforritið gerir viðskiptavinum kleift að kaupa SMS-frímerki og
finna svo næsta póstkassa. Einfaldara getur
það ekki orðið.“
Að lokum nefnir hún valmöguleika þar sem
hægt er að hringja í þjónustuver Póstsins með
einum hnappi auk þess sem hægt er að fletta
upp verðskrá Póstsins.
Ágústa segir valmöguleikann þar sem hægt
er að rekja sendingar vera vinsælastan. „Þessi
þjónusta er einnig mikið nýtt inni á vefnum
hjá okkur. SMS-frímerkin sækja síðan stöðugt á enda afar þægilegur kostur fyrir viðskiptavini. Einnig má nefna valmöguleikann
að finna póstkassa og pósthús en hann sækir
einnig mikið á.“

Spennandi viðbætur fram undan
Ýmsar viðbætur og nýjungar eru á teikniborðinu að sögn Ágústu enda þýðir lítið að hennar sögn að setja snjallsímaforrit á markað ef
ekki er ætlunin að þróa það áfram. „Það er
svo margt sem hægt er að þróa áfram í svona
hlutum. Það eru einhverjar viðbætur í pípunum sem ekki er rétt að greina frá núna en það
verður eitthvað mjög spennandi.“ Þegar Pósturinn hóf undirbúning að gerð snjallsímaforritsins voru sambærileg fyrirtæki skoðuð erlendis. Ágústa segir þar vera mikið lagt upp úr
verðþættinum þannig að viðskiptavinir geta
reiknað út hvað kosti að senda bréf og pakka.
„Það er vissulega þáttur sem við höfum skoðað.
Það væri gaman að sjá til dæmis reiknivél inni
í snjallsímaforritinu okkar. Við teljum okkur
þó hafa góða þjónustu að bjóða upp á fyrir viðskiptavini okkar miðað við sambærileg fyrirtæki erlendis en mörg þeirra bjóða ekki enn þá
upp á svona þjónustu.“
Pósturinn hefur að sögn Ágústu fengið mjög
góð viðbrögð við snjallsímaforritinu frá viðskiptavinum enda var lagt upp með það í upphafi að hafa viðmótið einfalt. „Markmiðið er
auðvitað að flýta fyrir og því er óþarfi að flækja
hlutina. Aðalmarkmiðið er að spara tíma fyrir
viðskiptavini okkar og veita betri þjónustu.“
Hægt að nálgast snjallsímaforritið ókeypis
á vef Póstsins, www.postur.is.

„Aðalmarkmiðið er að spara viðskiptavinum okkar tíma og veita betri þjónustu,“ segir Ágústa Hrund SteinarsMYND/GVA
dóttir, forstöðumaður markaðsdeildar Póstsins.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, s: 512 5432, tp. sverrirbs@365.is Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Snjallsímaforrit
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Fjárhagsstaðan alltaf á hreinu
Nýtt snjallsímaforrit frá Arion banka er nú aðgengilegt. Arion banka-appið gerir viðskiptavinum bankans kleift að fylgjast með
fjármálum sínum í símanum með einum smelli og án innskráningar. Viðtökurnar hafa verið góðar og viðskiptavinir verið duglegir
að gefa jákvæð ummæli og hugmyndir að næstu skrefum.

A

rion banki hefur sett í loftið nýtt snjallsímaforrit sem
veitir viðskiptavinum aðgang að fjárhagslegum upplýsingum sínum á eins fljótlegan og auðveldan hátt og mögulegt er. „Við
unnum út frá hugmyndinni „einn
smellur“, það er að segja að notandinn getur nálgast yfirlit yfir allt sem
skiptir máli með einum smelli,“
segir Vilhjálmur Alvar Halldórsson, forstöðumaður netviðskipta
Arion banka.
„Viðskiptavinir hafa verið að
kalla eftir þessari þjónustu og svo
virðist þróunin vera í þessa átt. Við
hugsuðum lengi hvort við ættum
að láta það nægja að vera með netbankann í símanum (m.arion.is)
sem virkar fyrir alla farsíma sem
komast á netið en eftir að við duttum niður á hugmyndina um „einn
smell“ þá ákváðum við að taka
appið í notkun. Miðað við viðtökurnar og notkunina þá teljum við
að þetta sé komið til að vera. Þetta
rímar líka vel við það sem er að gerast annars staðar í heiminum hvað
varðar snjallsíma og fjármálaupplýsingar en þar hefur orðið
sprenging líkt og við erum að sjá
hjá okkur. Svo er þetta nú líka einfaldasta leiðin í bankann og það er
í sjálfu sér næg ástæða til þess að
fara út í svona.“

Margir kostir við appið
Vilhjálmur segir kostina við Arion
banka appið vera nokkra. „Til að
byrja með er appið auðvelt í uppsetningu og notkun. Með appið
við hönd eru viðskiptavinir einnig
betur upplýstir um stöðuna hverju
sinni og geta til dæmis séð stöðuna
á reikningnum á einungis nokkrum sekúndum og þannig ákveðið hvort þeir eigi að kaupa ákveðna
vöru eða ekki. Viðskiptavinir fá
einnig tilkynningu í gegnum appið
þegar einhver greiðir inn á reikning
þeirra og þannig vita þeir strax af
því þegar til dæmis launin eru lögð
inn eða önnur greiðsla sem beðið er
eftir. Þótt þetta hljómi kannski ekki
mjög merkilega þá finnst flestum
gaman að sjá þegar eitthvað kemur
inn á reikninginn. Við höfum líka
fengið mjög jákvæð viðbrögð við
þessu sem er skemmtilegt.“

Lee Roy Tipton, þróunarstjóri netviðskipta, og Vilhjálmur Alvar Halldórsson, forstöðumaður netviðskipta, eru ánægðir með nýtt snjallsímaforrit sem veitir viðskiptavinum Arion banka
MYND/GVA
aðgang að fjárhagslegum upplýsingum sínum.

Munur á netbanka og appi
Fyrir mörgum virðist ekki vera
mikill munur á netbanka í símanum og nýja appinu. „Netbankinn í
símanum er aðgengilegur í öllum
þeim símum sem eru með netaðgang. Arion banka-appið er sérhannað fyrir Android- og iPhonesíma. Í netbankanum þarf maður
að skrá sig inn í hvert skipti með
notendanafni, lykilorði og auðkennisnúmeri sem þýðir að það
þarf alltaf að tilkynna hver viðkomandi er í hvert sinn sem farið
er í netbankann. Með appinu er
þessi auðkenning aðeins í upphafi
þegar appið er sett upp á símanum.
Þá myndast tenging á milli farsímans og bankans og auðkenning í
hvert skipti óþörf,“ segir Lee Roy
Tipton, þróunarstjóri netviðskipta
Arion banka.

Appið er öruggt
Að sögn Lee Roy hefur mikil
áhersla verið lögð á öryggismál

enda um viðkvæmar upplýsingar að ræða. „Við höfum gert allt
sem í okkar valdi stendur til að
verja gögnin og hafa bæði innlendir og erlendir sérfræðingar í
öryggismálum gert úttekt á appinu. Við höfum einnig tryggt að
ef einhver óprúttinn einstaklingur kemst yfir símtækið og nær að
ráða margþætta dulkóðunina, þá
er mjög takmarkað það sem hann

getur gert við þau gögn. Í netbankanum er hægt að afskrá símtækið
þannig að næst þegar appið hefur
samband við bankann þurrkum
við út af símanum öll gögn er viðkoma appinu. Rétt eins og þegar
tilkynnt er um stolið kreditkort þá
er það tekið úr sambandi.“

Sprenging í snjallsímavæðingu
Vilhjálmur segir viðtökurnar við

Arion banka-appinu hafa verið
framar vonum. „Viðtökurnar hafa
komið okkur skemmtilega á óvart.
Viðskiptavinir hafa verið mjög
duglegir að hafa samband og gefa
okkur jákvæð ummæli og hugmyndir að næstu skrefum. Það
hefur orðið sprenging í snjallsímavæðingu á Íslandi og í raun í heiminum öllum og það er því ljóst að
þarna var þörf á markaðnum og

tímasetningin góð. Hegðun viðskiptavina er einnig að breytast
sem er mjög áhugavert. Nú þegar
sjáum við mikla aukningu á kvöldin og um helgar þar sem fólk notar
símann sinn í ríkara mæli til að
nálgast fjármálaupplýsingar sínar.
Margir hafa haft á orði við okkur að
þeim þyki þetta það eðlilegt að þeir
furða sig á því að enginn hafi gert
þetta fyrr.“

10 Snjallsímaforrit

KOMA STERKIR INN
LG koma mjög sterkir inn í
snjallsímabaráttuna með flottum
tækjum á góðu verði. LG voru
sem dæmi fyrstir til að íslenska
Android-stýrikerfið og tók það
alla leið með því að íslenska
QWERTY-lyklaborðið. Þá eru þeir
búnir íslenskri orðabók.
LG hafa verið mjög framarlega
í tækninýjungum og voru sem
dæmi fyrstir til að koma með
tvíkjarna síma og fleira. LG hafa
slegið í gegn með LG Optimus
L-seríunni sem þeir kynntu til
sögunnar á þessu ári og hefur
hún selst gríðarlega vel og
komið vel út í alla staði. L-serían
byggist á flottri hönnun og
fá eigendur símanna töluvert
meira fyrir minna.
L9 sem er væntanlegur er með
4,7 tommu skjá, HD-upptöku
og nokkrum nýjungum eins
og breytilegu QWERTY-lyklaborði, sem tekur sem dæmi
tillit til þess hvort eigandinn
er örvhentur og fleira. Hann
mun einnig vera búinn þeim
möguleika að taka ljósmynd
með því að segja „cheese“. Þá
verður hann búinn skemmtilegri
nýjung sem heitir Q translator
sem gerir eigandanum kleift
að nota myndavélina til að
þýða erlend tungumál. Verðið á
honum er fáránlegt eða um það
bil 59.900 út úr búð.

VIÐSKIPTAVINIR
FÁ FORGANG
Tal er með tvær verslanir, í
Kringlu og Smáralind. „Við erum
líka með umboðsverslun í
Eldhafi á Akureyri, sú verslun er á
Glerártorgi.“
Í verslunum Tals er veitt almenn
afgreiðsla sem og sala á
símtækjum og þjónustu.
Í þjónustuveri Tals 1817 er tekið
á móti öllum þeim fyrirspurnum
sem viðskiptavinir kunna að
hafa. Núverandi viðskiptavinir
eru þar í forgangi. Fyrirspurnum
sem þola ekki bið, eins og um
bilanir í síma og interneti, er
svarað hratt og örugglega. Viðskiptavinir geta einnig nýtt sér
netsamtal á www.tal.is eða sent
tölvupóst úr snjallsímanum.
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Í settings þarf að skrá inn símanúmer.
Það þarf bara að gera einu sinni.

2

Þegar kveikt er á forritinu staðsetur
síminn þann sem ætlar að panta bíl
(blár depill). Með stækkunarglerinu finnur
kerfið sjálfvirkt næsta lausa bíl.

3

Þegar bíllinn er fundinn er ýtt á
request. Gulur takki í hægra horni.

Pantaðu leigubíl
án þess að hringja
Þ

Snjallsímaforrit

4

Ef staðsetningin er ekki nákvæm er
hægt að leiðrétta það með auðveldum hætti með einum fingri.

ú opnar forritið og síminn
staðsetur þig. Þú ýtir síðan á
lítið stækkunargler í hægra
horninu og forritið leitar að næsta
lausa bíl og skiptir engu hjá hvaða
leigubílastöð hann er,“ útskýrir Jón
Norðfjörð Kristjánsson sem hannaði forritið ásamt félögum sínum
hjá P84 development. „Við erum
ekki í samkeppni við leigubílastöðvar. Markmiðið er einungis
að auka aðgengi farþega að leigubílum og um leið viðskipti bílstjóranna, en forritið tryggir líka að farþegar fái bíl sem allra fyrst enda
er það sá bíll sem er næstur, óháð
leigubílastöð, sem fer á staðinn.
Jón segir farþega ekkert þurfa að
hringja. „Það er nóg að kikka örfáum sinnum og þú ert búinn að

panta bíl. Þá er hægt að fylgjast
með ferð bílsins á korti ef fólk vill.“
Jón segir sams konar forrit til
erlendis en þau virki flest eins og
símaskrá. „Þá finnur forritið næstu
leigubílastöð við þig og gefur þér
beint samband við leigubílsstjóra.“
Jón segir iTaxi sérstaklega hentugt fyrir útlendinga og ætti það að
vera eitt af þeim smáforritum sem
þeir hlaða niður við komuna til
landsins. „Það er erfitt fyrir þá að
hringja á leigubílastöð og panta bíl
á Bræðraborgarstíg 24 svo dæmi
sé nefnt. Þá er auðveldara að ýta á
takka og láta símann staðsetja sig.“
Forritið fæst á App Store og
Play Store. „Það er enn sem komið
er frítt og eru komin 800 niðurhöl.
Það er í notkun hjá tuttugu leigu-

bílsstjórum um allt land en skilvirknin veltur vitanlega á því að
sem flestir taki þátt,“ segir Jón.
Hann segir kerfið virka sérstaklega vel á Akureyri, Egilstöðum og
Eskifirði þar sem þónokkrir leigubílsstjórar eru búnir að taka það í
notkun.
Jón segir stöðugt verið að gera
uppfærslur á kerfinu eins og
gengur með önnur smáforrit. „Nú
þegar Apple breytti kortavef sínum
þurftum við að endurhanna kerfið.
Samkvæmt kortavef Apple eru sum
hverfi ekki til. Okkar leið fram hjá
því er sú að þegar farþegi kveikir á
forritinu sækjum við upplýsingar á
Google um hvar hann er staðsettur. Þannig komumst við fram hjá
þessari villu hjá Apple.“

5

Bíllinn er pantaður með því að ýta á
send Request.

Qr-kóði
fyrirAndroid.

iTaxi er nýtt íslenskt snjallsímaforrit sem auðveldar fólki að panta leigubíl.
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Qr-kóði
fyrir
iPhone.

Jón hannaði forritið
ásamt félögum sínum
hjá P84 development.
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Fyrirtækin KDDI og Flower
Robotics kynntu símann
Polaris fyrir nokkrum árum. Síminn
er með innbyggt eftirlitskerfi sem
birtir sjálfkrafa nýjar upplýsingar
um heilsu, viðskipti og veður. Þá er
hægt að nota símann Polaris eins og
fjarstýringu á önnur raftæki.

VISSIR ÞÚ ...
... að Motorola framleiddi fyrsta
farsímann?
... að í Hong Kong eiga flestir
jarðarbúa farsíma, en fæstir
í Úkraínu?
... að yfir 100 milljón farsímum er
fleygt á ári hverju?
... að Vesturlandabúar tala að
meðaltali minnst hálftíma á
dag í farsíma?
... að Nokia er stærsti farsímaframleiðandi í heiminum?
... að konur nota farsíma meira
en karlar?
... að fyrsta símtal úr farsíma átti
sér stað vorið 1973?
... að tveir af hverjum þremur
sem eiga farsíma nota ljós
úr þeim sem vasaljós?
... að ungir Kóreubúar senda yfir
200 þúsund sms-skeyti á
ári?
... að Japanar skipta árlega gamla
farsímanum sínum út fyrir
nýjan?
... að langflestir unglingar geta
ritað sms blindandi á
farsíma sína?

5
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Nokia 888 er hugmyndafarsími
hannaður af Tamer Nakisci.
Hægt er að breyta formi símans, hafa
hann beinan, boginn, í bylgjum,
hjartalaga og notað hann sem armband. Ólíklegt er að hann fari í framleiðslu.

Furðulegar hug3
myndir um farsíma

Þessi farsími kallast Matchbox
Cell Phone en heitið vísar til
þess að hann þykir einna helst líkjast
eldspýtnastokki. Síminn er kannski
ekki mikið augnayndi en er afar léttur
og meðfærilegur. Með því að ýta á
hnapp rennur lok af lyklaborði.

Farsímar hafa tekið örum framförum síðustu ár og hafa ýmsar skondnar
hugmyndir litið dagsins ljós. Sumar hafa fengið grænt ljós. Aðrar ekki.

4
2
3
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Farsímann Nokia SURV1 má
hengja í belti og þykir henta vel
fyrir ferðalanga. Síminn er höggþolinn og með innbyggðu GPS-staðsetningartæki, MP3-spilara og vasaljósi.

5

Eins og heiti Marlboro 508 farsímans gefur til kynna er útlitið sótt í Marlboro sígarettupakka.
Síminn er með innbyggðu bluetooth,
MP3/MP4, útvarpi og 1,3-megapixla
myndavél. Rúsínan í pylsuendanum
er hólf á hliðinni undir sígarettur.

8
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Vistvæn ferðamennska
Í dag er þessi iðnaður í jafnvel enn hraðari vexti en hefðbundinn
ferðamannaiðnaður. Þrátt fyrir hraðan vöxt vistvænnar ferðamennsku vita margir ekki hvað hún er.
Vistvæn ferðamennska felur í sér að heimsækja viðkvæma og
óspillta staði þar sem verndun umhverfisins og náttúrunnar er
höfð að leiðarljósi á virkan hátt. Hún felur yfirleitt í sér ferðir til
staða þar sem plöntu- og dýralíf og menningararfur er meginaðdráttaraflið og gefur þeim þá um leið hagrænt gildi.
Með vistvænni ferðamennsku er verið að reyna að bæta kjör
þess fólks sem býr á þessum stöðum. Henni er ætlað að fræða
ferðamenn, að afla fé til varðveislu vistkerfisins, að auka virðingu
fyrir mismunandi menningu og mannréttindum, að raska hvorki
né spilla því sem ferðamennirnir eru komnir til að njóta og að
taka virkan þátt í að vernda náttúru og menningararf viðkomandi
svæðis. Endurvinnsla, orkusparnaður og varðveisla drykkjarvatns eru einnig stórir þættir í vistvænni ferðamennsku.
Með vistvænni ferðaþjónustu geta Íslendingar sýnt í verki að
umhverfið, menningin og náttúran sé þeim raunverulega mikils
virði og hún gefur okkur tækifæri til að skapa störf í dreifbýli án
þess að spilla umhverfinu.
Víða á netinu má finna upplýsingar fyrir ferðamenn um hvernig þeir geti stundað vistvæna ferðamennsku hér á landi. Fyrsta
ráðið er að kynna sér land og þjóð áður en ferðalagið er skipulagt.
Ferðamennirnir þurfa að gera það upp við sig hvort þeir vilji fara í
gönguferð um hálendið eða dvelja í höfuðborginni og njóta menningarinnar. Ef þeir velja að fara í göngur eru þeir hvattir til að fara
með leiðsögumönnum sem fylgja reglum vistvænnar ferðaþjónustu. Ef þeir ferðast einir eiga þeir að fara eftir reglum og fylgja
gönguleiðum og heimsækja aðeins staði sem heimilt er að fara á.
Þeir eru einnig hvattir til að gista á minni gistiheimilum sem eru
í eigu bæjarbúa sjálfra. Einn megintilgangur vistvænnar ferðamennsku er að sá hagnaður sem verður til vegna ferðaþjónustunnar gangi til varðveislu auðlindanna sjálfra.

TREX - Hópferðamiðstöðin er 35 ára um þessar mundir.
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Örugg og farsæl
hópferðaþjónusta í 35 ár
Hópferðafyrirtækið Trex hefur þjónustað íslenska markaðinn í 35 ár.
Fyrirtækið sinnir bæði stórum og smærri verkefnum.

T

Hjólreiðar eru vistvænn ferðamáti að því leyti að þær menga ekki loftið.
NORDICPHOTO/GETTY

rex – Hópferðamiðstöðin ehf.
er 35 ára um þessar mundir.
Fyrirtækið var stofnað árið
1977 af nokkrum rútueigendum
sem tóku sig til og stofnuðu nýtt
hópferðafyrirtæki undir nafninu Hópferðamiðstöðin. Miklar
breytingar hafa orðið á þessum
tíma en fyrirtækið hefur um árabil verið eitt af þeim öflugustu í
sínum geira í ferðaþjónustunni
hérlendis. Tímamót urðu fyrir tíu
árum með sameiningu við gamalgróið hópferðafyrirtæki og ferðaskrifstofuna Vestfjarðaleið. Árið
2006 tók fyrirtækið upp nýtt vörumerki, Trex, sem er stytting úr Travel Experiences og hefur það heiti
náð að festa sig sessi.
Aðalsmerki fyrirtækisins hefur
jafnan verið að veita góða þjónustu með stórum og fjölbreyttum
bílaflota sem fáir aðrir geta státað af. Ekkert verkefni er of stórt
eða of lítið fyrir Trex. Sem dæmi
um verkefni má nefna akstur fyrir

nokkrar af stærstu ferðaskrifstofunum, innlendum og erlendum,
er skipuleggja hópferðir um Ísland. Þá hefur fyrirtækið sérhæft
sig í akstri með börn og ungmenni
en í haust hófst einmitt sautjánda
árið þar sem séð er um akstur fyrir
Grunnskóla Reykjavíkur.
Meðal nýmæla í ferðaþjónustu
er að Trex – Hópferðamiðstöðin
hefur hafið daglegar ferðir í Þórs-

HAUST OSLO
BORGIR

frá

9.900 kr.

KÖBEN
9.900
frá

ENNEMM / SIA • NM5 4570

Frá kr.

9.900
Aðra leið, til eða frá áfangastað, með sköttum.

30. október og síðan í allan vetur

mörk og Landmannalaugar yfir
sumarið sem gengið hafa vel og er
vísir að fleiri sambærilegum ferðum.
Árið 1996 flutti fyrirtækið í nýtt
og glæsilegt húsnæði að Hest hálsi
10 í Reykjavík sem hefur verið
bækistöð þess síðan en þar verður 35 ára afmælinu einmitt fagnað
sérstaklega föstudaginn 28. september milli kl. 17 og 19.

Í október

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Ak
Akureyri • Sími 461 10
099 • www.heimsferd
dir.is

kr.

Yfirburðir
Fréttablaðsins
staðfestir!

64%

8%

Lesa bara
Fréttablaðið

Lesa bara
Morgunblaðið

Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað
landsins með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila
sinn eins og síðasta könnun Capacent Gallup
sýnir ótvírætt.
Auglýsing í
Fréttablaðinu
nær til yfir

92%

28%

Lesa bæði
Fréttablaðið og
Morgunblaðið

lesenda
blaðanna

Allt sem þú þarft
þarft...

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu. Meðallestur á tölublað, jan.-júní 2012.
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Tóku við hlutverki gestgjafa
Hervör Alma Árnadóttir og fjölskylda láta vel af þeim ferðamáta að hafa íbúðaskipti. Þannig hafa þau kynnst fólki og stöðum sem
þau hefðu ekki annars kynnst. Hún hefur ekki áhyggjur af því að lána sína íbúð enda hefur það gefist mjög vel hingað til.

H

ervör Alma Árnadóttir, lektor í félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, hefur
haft íbúðaskipti við fólk hér og þar
um heiminn. „Við fjölskyldan gerðum þetta
fyrst fyrir rúmum tíu árum og höfum gert
þetta nánast árlega alveg síðan. Ég heyrði af
þessum möguleika í gegnum bróður minn
og fannst þetta mikið ævintýri,“ segir Hervör.

Út að leika í hverfinu
„Með þessum íbúðaskiptum höfum við
komist á staði sem við hefðum ekki annars komist á og kynnst fólki sem við hefðum
aldrei kynnst. Við höfum komist nær þeim
anda sem ríkir í hverju samfélagi fyrir sig og
börnunum finnst þetta miklu skemmtilegra
heldur en að húka inni á hótelherbergi. Þau
kynnast krökkunum í hverfinu og geta farið
út í fótbolta að leika sér.“

Bjuggu í félagsmiðstöð
Fjölskylda Hervarar hefur gist í heimahúsum meðal annars á Spáni, í Frakklandi og
í Kanada. „Sjö vikna ferð sem við fórum í til
Kanada fyrir nokkrum árum stendur alveg
upp úr. Þá höfðum við íbúðaskipti við hjón
sem heita Fred og Ruth og búa um hundrað kílómetra norðan við Toronto. Þegar
við komum þangað tók vinafólk þeirra á
móti okkur og sýndi okkur húsið þeirra og
vildi koma okkur inn í líf þeirra. Það kom
svo í ljós að við áttum að taka við hlutverki
þeirra á meðan þau væru í burtu og það var
alls ekki lítið hlutverkið sem þau gegndu í
vinahópnum,“ segir Hervör og hlær. „Hús
þeirra Ruthar og Freds var nokkurs konar
félagsmiðstöð hverfisins. Á fimmtudagskvöldum kom fullt af fólki heim til þeirra að
spila blak en það var blakvöllur úti í garði.
Allt þetta fólk vafði okkur ást og umhyggju
og þetta var alveg frábært. Á sunnudögum
hittust svo allir á kaffihúsi í bænum og fóru
saman í hjólatúr og fengu sér svo að borða
á eftir. Það var svo gaman hvað allir voru
velkomnir og allir fengu að vera með sama
hvort það voru börn eða fullorðnir. Það var
aldrei nein áhersla á að vera fyrstur að hjóla
eða að vinna blakleikinn, allir skemmtu sér
bara saman.“

Heimboð til ókunnugra
Hervör segir eitt af því sem sé skemmti-

Hervör prófaði að hafa íbúðaskipti í fyrsta sinn fyrir rúmum tíu árum fyrst og fremst af ævintýraþrá.

til fólks sem við hittum í bíói í Kanada og
byrjaði að spjalla við okkur. Við fórum svo
með þeim út í garð að spila amerískan fótbolta og þá áttu allir að vera með, líka gamla
konan á fimmtugsaldrinum,“ segir Hervör
og brosir því hún átti við sjálfa sig í þessu
samhengi.

Vinir hittast meira

Hér er hluti hópsins sem hittist á sunnudögum til að
MYND/ÚR EINKASAFNI
fara í hjólatúra saman.

legt við að ferðast á þennan máta vera að
þá séu þau yfirleitt einu ferðamennirnir á
því svæði sem þau búa á og veki athygli út af
því. „Okkur var til dæmis boðið heim í mat

Dýrmæt

ferð

Hún segir það hafa verið gaman að sjá hvað
fólk ræktaði vinasamböndin þarna úti. „Fólk
hittist með fjölskyldurnar en lokaði sig ekki
af með fjölskyldunni sinni eins og oft tíðkast hér heima. Við höldum enn tengslum við
þetta vinafólk þeirra Freds og Ruthar og eftir
þessa ferð reynum við að koma fólkinu sem
kemur og gistir í húsinu okkar í samband
við vini okkar hér heima til að það upplifi
þessi nánu tengsl við landið og fólkið eins
og við gerðum. Systkini mín hafa öll stundað
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íbúðaskipti og þau hafa samband við fólkið
sem gistir hjá okkur á meðan við erum úti.“

Ótvíræðir kostir
Kostir þess að hafa íbúðaskipti eru ótvíræðir að mati Hervarar. Þannig kynnist maður
nýjum stöðum og nýju fólki og svo er þessi
ferðamáti ódýrari. Hún segist ekki vera neitt
stressuð yfir því að lána húsið sitt ókunnugu
fólki. „Áður en lagt er í ferðalagið höfum við
verið í tölvusamskiptum við tilvonandi gesti
okkar. Hingað til höfum við til dæmis alltaf
komið heim í hreinna hús en við fórum frá
þannig að þetta hefur aldrei verið neitt mál
hjá okkur.“ Fjölskyldan ætlar að halda áfram
að hafa íbúðaskipti og hefur velt fyrir sér að
fara um páska eða yfir langa helgi en hún
hefur hingað til aðeins gert þetta á sumrin.
„Við mælum algjörlega með þessum ferðamáta,“ segir Hervör.

Ódýr
bílaleigubíll

Ertu á leiðinni til útlanda? Pantaðu ódýra bílaleigubílinn hér heima
í síma 562 6060 eða á budget.is og gerðu ferðina dýrmætari.
www.budget.is

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT.
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll.
Kauptu miða núna á www.ﬂugrutan.is

Alltaf laus sæti.
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Frí þráðlaus internettenging í öllum bílum

Skannaðu strikamerkið með snjallsímanum þínum

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík
580 5400
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GLÖÐ BÖRN Í HÁLOFTUNUM

BRATTASTA GATA HEIMS
Baldwin-stræti í borginni
Dunedin á Nýja-Sjálandi er talin
vera brattasta íbúagata heims
og er viðurkennd af Heimsmetabók Guinness sem slík.
Gatan er 350 metra löng og er
lægst þrjátíu metra yfir sjávarmáli en rís svo í hundrað metra
yfir sjávarmál. Brattari hlutar
götunnar eru úr steypu til að
auðvelda viðhald því ef hún
væri úr malbiki eins og aðrir
hlutar hennar myndi það leka
niður á sólríkum dögum. Gatan
er nefnd eftir William Baldwin,
bæjarfulltrúa og stofnanda dagblaðs, sem deildi svæðinu niður.

Flug með lítil börn getur verið óárennilegt. Því er
mikilvægt að undirbúa ferðalagið með spennandi
dægradvöl og vistum fyrir börnin, hvort sem flugleiðin er stutt eða löng.
● Flugferð með litlum börnum er meiri streituvaldur
fyrir foreldrana en börnin sjálf. Dragið því djúpt
andann og haldið ró ykkar þótt barnið gráti, öskri
eða sparki í sætið fyrir framan. Hafið hugfast að þið
greidduð fyrir farið, rétt eins og barnlausa fólkið sem
horfir á með hneykslunarsvip, og að hvergi komi fram
að börn séu óvelkomnir farþegar í flugvélum.
● Ekkert er tekið fram um öryggi barna þegar fjölskyldan flýgur saman. Takið því vel eftir leiðbeining-

um flugþjóna um öryggisbúnað og öryggisútganga
og hafið börnin ávallt spennt í flugtaki, lendingu og
við ókyrrð í háloftunum.
● „Töfrataska“ er nauðsynlegur ferðafélagi með
börnum. Hafið í henni staðgott snarl og smávegis
sælgæti og eitthvað sem barnið hefur ekki séð áður.
Það gæti verið ný bók, litir og litabók, límmiðar, spilastokkur, púsluspil eða nýtt leikfang með ljósum og
tökkum. Gott er að syngja eða lesa fyrir börnin, leika
við þau með fingurbrúðum, tala um það sem sést út
um gluggann eða horfa saman á nýja mynd í DVDspilara. Passið upp á að rafknúin tæki séu fullhlaðin
eða með nýjum rafhlöðum áður en lagt er af stað.

SÖFN OPIN ALLA NÓTT
INA Í PARÍS
Þann 6. október verða flest
söfn og gallerí í París opin alla
nóttina. Auk þess verða margar
sundlaugar og ýmsar opinberar
byggingar einnig opnar. Viðburðurinn kallast Hvíta nóttin
og hefur verið haldinn síðan árið
2002. Hvíta nóttin nýtur mikilla
vinsælda meðal Parísarbúa og
þeirra mörgu ferðamanna sem
heimsækja borgina ár hvert. Auk
hefðbundinna sýninga á söfnum
og galleríum borgarinnar er
boðið upp á ljósasýningar
og ýmsar óvæntar sýningar.
Ókeypis er inn á alla viðburði.

HALTU KJAFTI!
Frakkar eru ruddalegasta
þjóðin heim að sækja segir á
ferðavefnum Skyscanner.com.
Könnunin fór fram fyrr á þessu
ári með þeim hætti að notendur
síðunnar voru beðnir að velja
þau lönd þar sem heimamenn
brosa aldrei og eru yfirhöfuð
óvingjarnlegir. Evrópubúar
komu almennt illa úr könnuninni en 20 Evrópuþjóðir eru á
listanum sem inniheldur 34
þjóðir. Næstir á listanum og
stutt á eftir Frökkum eru Rússar
og Bretar fylgja þar á eftir. Sjö af
tíu efstu þjóðum á listanum eru
Evrópuþjóðir en Ísland er ekki
á listanum. Nokkrar Asíuþjóðir
eru listanum og er Kína efst
þeirra í sjötta sæti. Íbúar Miðog Suður-Ameríku og Afríku eru
samkvæmt listanum kurteisir
og brosmildir við ferðamenn
en einungis tvær þjóðir þaðan
komust á listann, Egyptaland
og Brasilía. Skyscanner.com
er aðsóknarmesti ferðavefur
í Evrópu með yfir 25 milljónir
heimsókna í hverjum mánuði.
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