
FERÐIR
LAUGARDAGUR  26. JANÚAR 2013

Kynningarblað
Sólarströnd
Siglingar
Kórferðalag
Vinsælir áfangastaðir
Flug
Skemmtun

Við verðum á kunnuglegum 
nótum í ár. Fólk fer í færri 
ferðir nú en fyrir hrun og 

vill síður taka áhættu. Markaður-
inn kallar eftir þekktum stærðum 
og áfangastöðum sem hafa reynst 
vel. Við erum þó alltaf að leita að 
nýjum gistimöguleikum og erum 
að sjálfsögðu með eitthvað af nýj-
ungum líka,“ segir framkvæmda-
stjórinn Þorsteinn Guðjónsson.

Boðið verður upp á spennandi 
og skemmtilega valkosti sem hafa 
gengið vel undanfarin ár. „Fyrst 
ber að nefna Tenerife sem  fellur 
vel að íslenskum markaði. Þar 
eru góðir gistimöguleikar og fínt 
framboð af afþreyingu. Eyjan er 
snyrtileg og Íslendingar koma 
glaðir þaðan. Veðurfarið  hentar 
sömuleiðis vel enda viljum við 

ekki allt of mikinn hita. Við viljum 
að hann sé sem næst 30 gráðum en 
ekki mikið hærri og því er Tenerife 
kjörinn staður,“ segir Þorsteinn.

Af öðrum áfangastöðum  nefnir 
hann Almeria sem hefur farið 
 vaxandi og komið vel út. „Þetta 
eru að mörgu leyti ólíkir kostir 
en til Almeria fara Spán verjarnir 
í frí, sem hefur tvo kosti: Þar 
 hækkar verðlagið ekki jafn mikið 
og á mörgum ferðamannastöðum, 
enda eru Spánverjarnir mun með-
vitaðri um hvað hlutirnir eiga að 
kosta. Þá fær fólk frekar nasasjón 
af hinu sanna mannlífi á Spáni 
enda viðhelst spænska menningin 
betur en á hreinræktuðum ferða-
mannastöðum. Maturinn ber þess 
sömuleiðis merki og blandast túr-
isminn betur saman við hið hefð-

bundna mannlíf,“ útskýrir Þor-
steinn.

Þá nefnir hann Costa Brava sem 
er nýjung í ár. „Costa Brava er í 
Katalóníuhéraðinu og er  flogið til 
Barcelona. Við stefnum á að vera 
með tvær brottfarir í viku svo 
fólk hefur meiri möguleika varð-
andi lengd ferðarinnar. Þarna 
eru  litlir bæir og skemmtilegar 
 strendur. Svæðið er þekkt fyrir úr-
vals matar gerð og  skartar  mörgum 
Michelin-stöðum. Þá f innst 
 mörgum nálægðin við Barcelona 
eftirsóknarverð og er vel hægt að 
taka einn dag þar eða enda ferðina 
á dvöl í Barcelona.“

Úrval Útsýn býður auk þess upp 
á ferðir til Alicante allt sumarið. 
„Við erum að bjóða gistingu inni 
í Alicante-borg, sem er nýjung, 

og svo á Albír sem margir þekkja. 
Þá eru fjölmargar borgarferðir í 
boði árið um kring auk þess sem 
skemmtiferðasiglingarnar hafa 
gengið afar vel að undanförnu. 
Þá verðum við með aukið úrval af 
sérferðunum og ætti fólk að vera 
vakandi fyrir sérferðabæklingi 
sem kemur út í febrúar en meðal 
sérferða má nefna Ný og betri, sem 
eru heilsutengdar ferðir, golf ferðir 
og mjög spennandi ferð til Kína 
um mánaðamótin maí-júní.“

Úrval Útsýn er stærsta ferða-
skrifstofa landsins og segir Þor-
steinn hana þjóna öllum; jafnt 
fyrir tækjum sem einstaklingum. 
„Ef hugurinn leitar út erum við 
með ferðirnar.“ Hægt er að lesa 
meira um ferðirnar og sólar hrings-
tilboðið á www.urvalutsyn.is.

Sumarsalan að hefjast hjá Úrval Útsýn
Úrval Útsýn er stærsta ferðaskrifstofa landsins. Ef hugurinn leitar út er ferðina þar að finna. Sumarsalan er að hefjast og verður 
boðið upp á úrvals sumaráfangastaði sem hafa reynst Íslendingum vel í bland við nýjungar. Þeir sem hyggja á ferð í sólina í sumar 
ættu að kanna hvað verður á boðstólum á sólarhringstilboðssölu Úrvals Útsýnar sem hefst á hádegi á mánudag.

Þorsteinn segir sumaráfangastaðina 
spennandi og skemmtilega og hafa 
Íslendingar af þeim góða reynslu.
 MYND/ANTON
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Norræna ferðaskrifstofan er gamal-
gróið ferðaþjónustufyrirtæki sem 
verður 25 ára í ár. Fyrirtækið er aðal-

umboðsaðili Smyril Line í Færeyjum sem á 
og rekur farþega- og bílaferjuna Norrænu 
sem siglir milli Íslands, Færeyja og Dan-
merkur. Auk þess er skipulag skemmtisigl-
inga fyrir hópa og einstaklinga stór hluti 
starfsemi fyrirtækisins en Norræna ferða-
skrifstofan hóf að bjóða upp á skemmtisigl-
ingar árið 2010 í samstarfið við Norwegian 
Cruise Line. 

Að sögn Skúla Unnars Sveinssonar, ferða-
ráðgjafa hjá Norrænu ferðaskrifstofunni, 
njóta ferðir með Norrænu vinsælda hjá 
Íslendingum sem flestir taka bifreið eða 
mótor hjól með um borð. Að sama skapi hafa 
skemmtisiglingarnar slegið í gegn og margir 
viðskiptavinir koma aftur ár eftir ár. Yfir há-
sumarið tekur siglingin frá Íslandi til Dan-
merkur um tvo sólarhringa. Siglt er úr höfn 
frá Seyðisfirði á hádegi á fimmtudegi og 
lagt að í Danmörku á hádegi á laugardegi. 
„Þetta eru því tvær gistinætur um borð yfir 
 sumarið. Á vorin og haustin bætist við auka-
nótt og skipið stoppar lengur í Færeyjum.“

Góður aðbúnaður um borð
Aðstæður um borð í Norrænu eru mjög 
góðar að sögn Skúla. Boðið er upp á  nokkrar 
tegundir gistingar, allt frá svefnpokaplássi 
upp í svítu. Boðið er upp á gistiklefa, með 
eða án glugga, en allir klefar hafa baðher-
bergi með sturtu og handlaug. Auk þess 
hafa flestir klefarnir lítinn kæliskáp sem 
er sérstaklega hentugt þegar ferðast er með 
börn. „Norræna býður upp á þrjá veitinga-
staði í ólíkum verð- og gæða flokkum. Auk 
þess er lítil sundlaug um borð og  heitir 
 pottar, bíósalur og gott leiksvæði fyrir 
 börnin. Farþegar þurfa ekki að láta sér 
 leiðast yfir sumartímann.“

Nú býður Norræna upp á sérlega góð til-
boð til Íslendinga sem ferðast fram og til 
baka frá Íslandi. „Ef hjón fara til dæmis utan 
háannatímans með fólksbíl og gista í klefa 

án glugga kostar ferðin 109.000 kr. fram 
og til baka með bílinn. Þá er miðað við að 
brottför sé annaðhvort fyrir 20. júní eða eftir 
14. ágúst. Þetta er tvímælalaust möguleiki 
sem fólk ætti að skoða í sumar.“

Spennandi skemmtisiglingar
Norræna ferðaskrifstofan selur úrval 
skemmtisiglinga í Miðjarðarhafinu og 
Karíba hafinu með Norwegian Cruise Line. 
Fyrirtækið er rómað fyrir góða þjónustu og 
gæði enda valið besta fyrirtækið sinnar teg-
undar í Evrópu fimm ár í röð. Þetta er fjórða 
árið í röð sem boðið er upp á skemmtisigl-
ingar og hafa vinsældir þeirra vaxið milli 
ára. „Viðskiptavinir okkar eru mjög  ánægðir 
með ferðirnar. Í ár bjóðum við upp á fimm 
hópferðir um Miðjarðarhafið og Karíba-
hafið í ólíkum verðflokkum.“

Siglingarnar um Miðjarðarhafið hefj-

ast í Barcelona eða Feneyjum og taka 7-12 
daga. Að sögn Skúla er allt innifalið í þess-
um  ferðum, matur, gisting og öll skemmti-
dagskrá um borð. Þó þarf að greiða fyrir 
drykki um borð og þjórfé. „Það er allt til alls 
um borð í þessum skipum. Þau eru í raun 

eins og fimm stjörnu hótel. Skipin eru með 
13-15 veitingastaði, bari, sundlaugar, nudd, 
keilu, leikhús og bíó. Þessar ferðir eru í boði 
á vorin og haustin þegar hitastigið er þægi-
legt fyrir okkur Íslendinga.“ 

Fyrir alla aldurshópa
Ferðir um Karíbahafið hefjast í Tampa í 
Flórída. Siglt er suður í Karíbahafið, til Beliz 
og Hondúras. Boðið er upp á mis langar 
 ferðir en Norræna ferðaskrif stofan býður 
upp á sjö daga siglingar á þessu svæði. 
„Auðvitað eru miklu fleiri ferðir í boði en 
við bjóðum upp á. Við tökum bara  nokkrar 
ferðir út úr fyrir hópferðir okkar og bjóðum 
upp á íslenska fararstjórn. Þessar  siglingar 
eru bara í boði í haust. Í ár bjóðum við upp 
á nýja hálfsmánaðar ferð sem hefst í Los 
Angeles. Þaðan er siglt niður með vestur-
strönd Mexíkó, gegnum Panamaskurðinn 
og endað í Miami.“ 

Ferðirnar eru á góðu verði að sögn Skúla. 
Þannig kostar Miðjarðarhafssigling í sept-
ember með Epic aðeins frá 295.000 kr. á 
mann. Þá er siglt frá Barcelona, upp með 
vesturströnd Ítalíu, til Frakklands og Mall-
orca. „Skemmtisiglingar eru fyrir fólk á 
öllum aldri og alls ekki bara fyrir eldri borg-
ara. Það er mikið líf og fjör um borð þar sem 
allir aldurshópar finna eitthvað við sitt 
hæfi. Það er siglt um nætur og fólk vaknar 
alltaf í nýrri höfn. Boðið er upp á daglegar 
skoðunarferðir, frábæran mat og skemmti-
lega kvölddagskrá.“

Norræna ferðaskrifstofan býður auk þess 
upp á skíðaferð til Týról í Austurríki í apríl 
og gönguferð til sama staðar í júlí undir 
öruggri leiðsögn fólks sem býr á svæðinu 
og gjörþekkir það. Nánari upplýsingar má 
finna á norræna.is og smyril-line.is. 

Siglt um heimshöfin í ævintýraferðum
Norræna ferðaskrifstofan hefur lengi boðið Íslendingum upp á hentugar ferðir með Norrænu. Nú hafa bæst í hópinn ævintýralegar 
skemmtisiglingar á sólríkum slóðum.

Skemmtiferðaskipið Epic er annað stærsta sinnar tegundar í heiminum. Norræna ferðaskrifstofan býður upp á 
siglingar með skipinu.

Norræna siglir milli Íslands, Færeyja og Danmerkur. MYND/ÚR EINKASAFNI

„Farþegar þurfa ekki að láta sér leiðast yfir sumar-
tímann,“ segir Skúli Unnar Sveinsson, ferðaráðgjafi hjá 
Norrænu ferðaskrifstofunni. MYND/GVA
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Ef bókað er á skrifstofu bætist við 1.500 króna bókunargjald.

Larimar íbúðir 
Verð frá 85.400 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð 
m/1 svefnh. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn. 

Verð á mann m.v. 2 í íbúð m/ 1 svefnh. 
95.300 kr.

Melia Benidorm
Verð frá 123.400 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í 
tvíbýli með hálfu fæði.

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn.

Verð á mann m.v. 2 í tvíbýli 134.300 kr.

Kaktus Albir
Verð frá 103.900 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn í 
tvíbýli með hálfu fæði

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn.

Verð á mann m.v. 2 í tvíbýli með hálfu 
fæði 112.600 kr.

Sol Y Mar íbúðir
Verð frá 103.000 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í 
íbúð m/3 svefnh. 

Innifalið: Flug, flugvallarskattar, gisting 
og íslensk fararstjórn. 

Verð á mann m.v. 2 í íbúð m/ 1 svefn. 
123.400 kr.

17. apríl - 24. apríl 11. - 18. júní 24. - 30. apríl 11. - 18. júní

CALPE BENIDORM ALBIR CALPE
Fjölskylduvænn 
áfangastaður

Líf og fjör í sólinni Rólegheit og afslöppun Fjölskylduvænn 
áfangastaður

Upplifðu 
 Fjölskylduvæna áfangastaði

 Fjölbreytt úrval gististaða 

 Mikla afþreyingu á svæðinu 

 Fallegar strendur

 Terra Mitica skemmtigarðinn

 Aqualandia vatnsrennibrautagarðinn

 Mundomar vatnaveröld

 Terra Natura náttúrulífsgarðinn

 Eitthvað fyrir alla
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„Við höfum ferðast saman til Slóveníu og Ítalíu og núna síðast til 
Týról í Austurríki. Þangað fórum við í tilefni af fimmtán ára starfs-
afmæli kórsins. Vorum í viku og héldum tónleika, meðal annars við 
kaþólska messu,“ segir Ásta Guðmundsdóttir, ein söngkvennanna í 
kvennakórnum Kyrjurnar. 

Þetta var þó ekki bara vinnuferð heldur líka skemmtiferð og fór 
hópurinn í dagsferðir, meðal annars til Brixen í Ítalíu og til Gar-
misch-Partenkirchen í Þýskalandi.

„Á hæsta fjalli Þýskalands, Zugspitze, sungum við meðal  annars 
Sunnan yfir sæinn breiða. Sigurbjörg Hv. Magnúsdóttir, kórstjórinn 
okkar, var ekki með í ferðinni á toppinn og því stjórnaði Halldóra 
Aradóttir, undirleikarinn okkar, þar undir berum himni en hún út-
setur mörg lög fyrir okkur. Við sungum svo bara eftir því  hvernig 
lá á okkur í ferðinni. Þetta var afar þægileg og skemmtileg ferð sem 
heppnaðist frábærlega,“ segir Ásta og bætir við að slíkar ferðir geri 
hópum gott.

„Þetta hristi hópinn mjög vel saman. Makarnir kynntust og 
við þeim. Svo er það líka svo sálarbætandi að syngja. Lagavalið er 
skemmtilegt og yfirleitt í léttari kantinum hjá okkur. Við höldum 
tvenna tónleika á ári og tökum þátt í kóramótum hér innanlands 
og förum í æfingabúðir svo starfið er mjög skemmtilegt. Nú erum 
við að byrja aftur eftir áramótin og auðvitað væri gaman að fá fleiri 
félaga í kórinn,“ segir Ásta, sem sjálf hefur verið þrjú ár í kórnum. 
„Þetta hafði alltaf blundað í mér og þegar stelpurnar mínar voru 
allar  orðnar stórar ákvað ég að skella mér og sé ekki eftir því.“

Nánar má forvitnast um Kyrjurnar á kyrjurnar.123.is.

Sungu í Ölpunum
Kyrjurnar við söng undir berum himni í fjallasal. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ísland er númer sjö á  listanum 
og er umsögnin um  landið afar 
góð, fallegt landslag, góður 

matur og gestrisni Íslendinga. Þá 
er getið um að íslenska  krónan 
hafi fallið um 75% í efnahags-
hruninu sem gerir ferðalagið hag-
kvæmt fyrir budduna þótt verðlag 
fari hækkandi í landinu.  

Í fyrsta sæti listans er Srí 
Lanka. Eftir erfið ár hefur hagur 
landsins vænkast og ferðamanna-
straumur aukist. Verðlag er hag-
stætt og nú er Srí Lanka í rauninni 
það land þar sem mest er hægt að 
fá fyrir peninginn, sérstaklega ef 
hægt er að fá ódýrt flug frá Bang-
kok. 

Númer tvö á lista Lonely Planet 
er Svartfjallaland. Fagurt lands-
lag og villt náttúra auk frábærra 
stranda. Fjöll og höf, segja þeir 
hjá Lonely Planet og minna fólk á 
að taka gönguskó og sundföt með 
sér. Margvísleg útivist í boði, fjall-
göngur, göngu- eða hjóla ferðir 
og margir skemmtilegir bæir að 
sækja heim.

Númer þrjú er S-Kórea en þar er 
margt spennandi að sjá. Á undan-
förnum árum hefur efnahags-
vöxturinn verið mikill í landinu 
og hefur það breyst úr einu fátæk-
asta landi í Asíu í eitt það ríkasta. 

Númer fjögur er Ekvador. Þetta 
suðurameríska land hefur margt 

Tíu eftirsóknarverðustu staðirnir 
Lonely Planet birti lista í haust yfir þá tíu staði sem mest er um vert að heimsækja í heiminum en Ísland er meðal þeirra.

Srí Lanka er í efsta sæti listans en þangað 
er gott að koma sem ferðamaður.

Ísland er meðal þeirra tíu landa sem 
áhugaverðast er að heimsækja á þessu ári 
að mati Lonely Planet.

Númer tvö á lista Lonely Planet er Svart-
fjallaland. MYND/GETTY

að bjóða en það liggur á milli Kól-
umbíu til norðurs og Perú í suð-
austri með Kyrrahafið í  vestur. 
Bent er á að nýlega hafi járnbraut-
arkerfið verið endurnýjað. Hægt 
er að ferðast frá höfuðborginni 
Quito til hafnarbæjarins Guaya-
quil, sem er stærsta borg landsins, 
og er vonast til að það auki ferða-
mannastraum til landsins. 

Númer fimm er Slóvakía. Þar 

fer efnahag batnandi eftir inn-
göngu í Ev rópubanda lagið. 
Ástæðuna fyrir heimsókn til 
landsins má finna í fagurri nátt-
úru, mikilli sögu og góðum 
möguleikum á afslöppun.  Landið 
er lítið en hefur upp á margt að 
bjóða. Skíða- og helgarferðir eru 
vinsælar til Slóvakíu, sérstak-
lega þar sem verðlag er hagstætt 
í landinu. 

Salómonsey jar í S-Ky rra-
hafi eru númer sex á listanum. 
Þar er hægt að komast í allra 
skemmtilegustu köfun sem völ 
er á.  Nokkuð frumstætt land sem 
hefur átt  erfitt vegna malaríu sem 
hefur fælt ferðamenn frá eynni. 
Sagt er að það sé auðveldara að 
ferðast um nú en fyrir nokkrum 
árum þar sem samgöngur hafi 
batnað. Eyja sem hentar þeim 

sem vilja öðruvísi ferðalag, þar 
sem hvorki  finnast lúxushótel né 
 stórir verslunarmarkaðir. Gisti-
staðir eru einfaldir, jafnvel bara 
heima gisting.   

Ísland er í sjöunda sæti en í því 
áttunda er Tyrkland. Land sem 
hefur mikla sögu og merkilega 
forna staði. Bent er á austurhluta 
Tyrklands í þessu tilliti, gamlar 
borgir eins og Maridin og Midyat, 
frábæran mat í Gaziantep og ný-
lega fundnar rústir í Göbekli Tepe 
nálægt Sanliurfa. Þá er spennandi 
að ganga Abrahamsleiðina en gist 
er á kúrdískum heimilum í göng-
unni, enda langt frá ferðamanna-
stöðum við ströndina eða gamla 
bænum í Istanbúl.  

Í níunda sæti er Dóminíska 
lýðveldið. Þar hefur ferðamanna-
straumur aukist um 8,4% undan-
farið, enda eru nú f leiri f lug-
félög sem bjóða ferðir þangað 
auk skemmtiferðaskipa.  Landið 
er kjörið fyrir þá sem vilja fara 
á sjóbretti eða njóta lífsins á 
góðu hóteli við fallega strönd. 
Góður matur, ýmis afþreying og 
 karabísk stemning. 

Í tíunda sæti er Madagaskar 
sem er fjórða stærsta eyja í heimi 
á eftir Grænlandi, Nýju-Gíneu 
og Borneó. Vegna  einangrunar 
 sinnar hefur eyjan framúr-
skarandi plöntu- og dýralíf. Eyjan 
er í Indlandshafi. 

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Fax 595 1001 Akureyri sími: 461 1099 • www.heimsferdir.is 
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Frá kr. 189.900 
Frábær vorferð fyrir eldri borgara 
Fararstjóri: Birgitte Bengtson
Heimsferðir gerir eldri borgurum frábært tilboð í ferð til Benidorm í vor. Einstakt sértilboð 
með gistingu á Hotel Melia. Gríptu þetta frábæra tækifæri og njóttu lífsins í vor á Benidorm á 
ótrúlegum kjörum. Fjölbreytt dagskrá í boði í fylgd fararstjóra Heimsferða.

Benidorm

Frábært verð
189.900 á mann í tvíbýli 
með hálfu fæði 8. maí í 20 nætur.
Verð fyrir einbýli aukalega kr. 80.500.
Aukagjald fyrir allt innifalið kr. 35.000.

Tilboðið gildir til 15. febrúar!
Eftir það hækkar verðið um 10.000 kr. 

með hálfu fæði

8. maí í 20 nætur



Sími 570 8600
www.norræna.is

Stangarhyl 1  110 ReykjavíkLeyfishafi
Ferðamálastofu

Ferðaskrifstofa

 SKEMMTISIGLINGAR 
OG FERÐIR TIL TÍRÓL

YFIR ATLANTSHAFIÐ 
VERÐ frá 299.000. Siglt frá 
Southamton til New York í jómfrúrferð 
Breakaway.

   28. apríl-13. maí: BREAKAWAY
GRÍSKU EYJARNAR OG FENEYJAR 
VERÐ frá 299.000. Siglt frá Feneyjum 
til Korfu, Santorini, Mykonos og 
Katakólón.

   2. - 13. maí:  JADE

BARCELONA OG MIÐJARÐARHAFIÐ 
VERÐ frá 295.000. Siglt frá Barcelona 
til Napolí, Civitavecchi, Livorno, 
Marseille og Mallocra. 

   6.- 16. september: EPIC

LOS ANGELES, PANAMA OG MEXIKÓ 
VERÐ frá 445.000. Siglt frá Los Angeles 
til nokkurra hafna í Mexikó, Kosta Ríka, 
um Panama skurðinn, til Kólombíu 
og Miami.

   12.- 25. október:  STAR

KARABÍSKA HAFIÐ & JÓLAINNKAUP 
VERÐ frá 290.000. Siglt frá Tampa til 
Hondúras, Belize og tveggja hafna 
í Mexikó.

   15.- 26. nóvember:  DAWN

 Sjá nánar á heimasíðu okkar www.norræna.is

 SKEMMTISIGLNGAR Á FRÁBÆRU VERÐI MEÐ ÍSLENSKRI FARARSTJÓRN

SKÍÐAFERÐIR TIL TÍRÓL: STÓRKOSTLEGAR GÖNGULEIÐIR Í ÆGIFÖGRU UMHVERFI ALPANNA UNDIR LEIÐSÖGN HEIMAMANNS

SKÍÐAFERÐ TL TÍRÓL 14.-21. APRÍL
Verð kr. 199.000 á mann. Skíðapassi innifalinn.

Innifalið: Flug, allar ferðir á milli 
flugvalla, hótels og skips, hótel-
gisting, íslensk fararstjórn, fullt 
fæði og öll skemmtidagskrá um 
borð.

Lágmarksþáttaka er 16 manns 
og áskiljum við okkur rétt til að 
fella ferðina niður ef næg þátt-
taka næst ekki.

Bókaðu núna til að tryggja þér pláss! 

Fararstjóri í 
skemmtisiglingum 
er til viðtals á skrif-
stofunni alla virka 
daga frá 9-17. 
Endilega kíktu í 
spjall og kaffi.

Fararstjóri: 
Skúli Sveinsson

TÍRÓLSKU ALPARNIR: GÖNGUFERÐ Í TÍRÓL 7.-14. JÚLÍ
Verð kr. 189.000 á mann. Fimm toppar, stórkostlegar göngu-  
leiðir í ægifögru umhverfi Alpanna undir leiðsögn heimamanns.

SKÍÐAFERÐ Á STÆRSTA JÖKLASKÍÐA-
SVÆÐI Í AUSTURRÍKI Í APRÍL
Skíðað í nægum snjó í vorblíðunni í Tíról.
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Í næstu vinsældasætum á eftir 
koma Ósló, Stok k hólmur, 
Boston, New York og loks Or-

lando í Flórída. Þá hefur orðið 
mikil aukning í fótboltaferðum 
til Manchester, að sögn Guðjóns 
Arngrímssonar, upplýsingafull-
trúa Icelandair. 

Kaupmannahöfn hefur alltaf 
átt sérstakan sess í hugum Íslend-
inga og vinsældir borgarinnar 
koma því ekki á óvart. Það tekur 
þrjár klukkustundir að fljúga til 
Kaupmannahafnar og einfalt er 
að fara með lestinni til miðbæj-
arins. 

Verðlag í borginni er hátt en 
engu að síður er hægt að finna 
hótel á hagstæðu verði. Lítið hótel 
nálægt tívólíinu er ágætis lausn 
fyrir þá sem vilja vera miðsvæðis 
án þess að setja sig á hausinn fjár-
hagslega. Þetta hótel heitir CAB-
INN City og er við Mitchellsgade 
14 en nóttin þar er í kringum 12 
þúsund krónur. 

Flestir fá sér smurt brauð í 
Kaupmannahöfn en þar er nú 
farið að bjóða upp á nýjung sem 
kallast smushi. Smushi er smørre-
brød og sushi í einum bita. Hægt 
er að fá smushi hjá The Royal Café 

við Amagertorv. Þegar skoðaðar 
eru netsíður þar sem talað er um 
vinsælar ferðamannaborgir eru 
London og New York oftast nefnd-
ar. Barcelona, Róm, París, Prag og 
Berlín fylgja síðan eftir á slíkum 
listum. 

Samkvæmt tölum frá Alþjóða-
ferðamálaráðinu, UNWTO, voru 
þeir áfangastaðir sem juku mest 
ferðamannastrauminn á árinu 
2012 París, London, New York, 
Antalya í Tyrklandi og Singapúr. 
Ferðamannastraumur til Tyrk-
lands hefur aukist mikið á síðustu 
árum. 

Köben alltaf vinsælust
Kaupmannahöfn er sú borg sem flestir Íslendingar sækja heim en London 
kemur þar fast á eftir, ef marka má þann fjölda sem ferðast með Icelandair. 
Fótboltaferðir sækja stöðugt á.

Íslendingar eru hrifnir af Kaupmannahöfn.

PARADÍS Í FLUGSKÝLI
Þjóðverjar og 
ferðamenn í 
nágrenni Berlínar 
þurfa ekki að bíða 
eftir sumrinu til að 
skella sér á strönd-
ina. Um sextíu 
kílómetra suður af 
Berlín er að finna 
risastóran innan-
húss-skemmtigarð 
sem ber nafnið 
Tropical Islands 
Resort.
Byggingin sem 
hýsir skemmti-
garðinn var áður risastórt flugskýli sem var notað undir flugskip frá 
fyrirtækinu CargoLifter. Skýlið er stærsta frístandandi hús í heimi en 
grunnflöturinn er um 66 þúsund fermetrar. 
Þegar CargoLifter fór á hausinn árið 2002 greip malasíska fyrirtækið 
Tanjong tækifærið og keypti skýlið. Flutt voru inn í húsið mörg tonn 
af sandi, þúsundir hitabeltisplantna og fjöldinn allur af suðrænum 
fuglategundum. Í garðinum, sem líkist helst paradís, er að finna strönd, 
sundlaugar, rennibrautir og manngerð klettabelti og fossa. 
Opið er allan sólarhringinn í garðinum, alla daga ársins nema um jól og 
áramót. Þar getur fólk einnig pantað gistingu annaðhvort í tjaldi, íbúð 
eða hótelherbergi.

Fossar og klettar í manngerðri Paradís.

Skemmtigarðurinn Tropical Islands Resort í Þýskalandi fyllir 66 þúsund fermetra 
rými.

Einn besti skíðastaður í heimi er í Vail í Colorado í Bandaríkjun-
um. Að vísu er fremur dýrt að dvelja þar en þeir sem kjósa lúxus 
og þægindi verða ekki sviknir. Matur á þessum slóðum þykir afar 
ferskur og góður og mörg frábær veitingahús í boði fyrir hungr-
aða skíðamenn, auk þess sem lúxusverslanir eru áberandi í Vail-
þorpinu. Svo virðist vera að gert sé ráð fyrir efnuðum skíðamönn-
um í heimsókn því þarna eru dýrindis listasöfn og gimsteinasalar. 
Vail er skemmtilegur staður jafnt fyrir sumar- sem vetraríþróttir 
og þar er fjölbreytt mannlíf. Þeir sem kjósa að skemmta sér á nótt-
unni verða heldur ekki vonsviknir því af nógu er að taka. 

Skíðaparadísin býður upp á mikla möguleika fyrir fólk á öllum 
aldri. Skíða- eða brettakennsla með frábærum kennurum hvort 
sem er einkakennsla eða í hópum. 

Skíðasvæðið fagnaði fimmtíu ára afmæli á síðasta ári og var þá 
efnt til afmælisfagnaðar. Staðurinn hefur verið byggður upp með 
þarfir þeirra kröfuhörðustu í huga. 

Þeir sem vilja kynna sér betur skíðasvæðið í Vail geta farið inn á 
heimasíðuna vail.com þar sem eru bæði myndbönd og allar þær 
upplýsingar sem skíðamaðurinn þarfnast. 

Í Vail eru mörg góð hótel en þau hafa verðið hátt. Aðrar gistingar 
eru einnig í boði og flestir ættu að geta fundið eitthvað sem hæfir 
efnahagnum, hvort sem leitað er að ódýru gistiheimili eða lúxus-
hóteli með spa-aðgangi. 

Skíðaparadís í Vail

Vail er eftirsóttur skíðastaður fyrir þá efnameiri.



á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð á 
hótel Tropical Playa.
Brottför16. feb. - 7 nætur.

112.946 kr.*
á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíóíbúð á 
hótel Las Arenas. 
Brottför 12. mars - 14 nætur.

29.900 kr.*1
Tenerife Kanarí

Tilboðsbrottfarir:

Tenerife
2. 9. 16. 23. febrúar.
2.9.16. mars.

Kanarí
2. 12. 26. febrúar.
12. mars.

Sérstakt tilboðsverð á allar brottfarir fram að páskum. 

Tilboðinu lýkur mánudaginn 28. janúar.
Takmarkað sætaframboð!

Komdu út í plús!
Sími: 535 2100 | info@plusferdir.is | www.plusferdir.is
*Innifalið: flug, skattar, gisting og íslensk fararstjórn
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TÓNLISTARHÁTÍÐIN 
BY:LARM HALDIN Í 
FEBRÚAR
Tónlistarhátíðin by:Larm 
verður haldin í Ósló dagana 13.-
16. febrúar. Hátíðin hefur verið 
haldin á ýmsum stöðum í land-
inu síðan árið 1998 en í höfuð-
borginni Ósló síðan árið 2008. 
Hátíðinni svipar að mörgu leyti 
til íslensku tónlistarhátíðarinnar 
Iceland Airwaves en skiptist þó 
í tvo hluta. Annars vegar er hún 
hefðbundin tónlistarhátíð en 
hins vegar ráðstefna þar sem 
fulltrúar tónlistariðnaðarins á 
Norðurlöndum og frá öðrum 
löndum funda, ræða saman og 
hlýða á fyrirlestra milli þess sem 
þeir fylgjast með tónleikum. Um 
1.500 hljómsveitir og listamenn 
sækja um að spila á hátíðinni 
á hverju ári en rúmlega 200 
listamenn koma fram, flestir frá 
Noregi. Íslendingar eiga nokkra 
fulltrúa í ár eins og síðustu árin 
og munu Retro Stefson, Ásgeir 
Trausti, Lay Low, Oyama, Sin 
Fang og Valgeir Sigurðsson 
koma fram.

Íslendingum fjölgar stöðugt en ætli hið 
sama megi segja um ferðir þeirra til útlanda? 
Til að svara þeirri spurningu var rýnt í tölur frá 
Ferðamálastofu Íslands og Hagstofu Íslands:
Íslendingum hefur frá janúar 2004 til janúar 
2012 fjölgað úr rúmum 290 þúsund í tæp 320 
þúsund eða um tíu prósent samkvæmt tölum 
frá Hagstofunni. 

Sé tekinn heildarfjöldi íslenskra ferða-
manna um Leifsstöð fyrir árin 2004, 2007 og 
2012 kemur í ljós að ferðamönnum hafði 
fjölgað um 31 prósent árið 2007 samanborið 
við árið 2004. Samanburður milli ársins 

2004 og 2012 leiðir í ljós að fjölgunin var 
ekki nema um fjögur prósent. Sé mann-
fjöldaaukningin dregin frá þeirri prósentu 
er raunaukningin milli 2004 og 2007 um 25 
prósent en neikvæð um -6% árið 2012. Þessar 
tölur eiga þó aðeins við um ferðamenn sem 
fóru um Leifsstöð. 

Af þessum tölum má draga þá ályktun að 
efnahagur Íslendinga spili töluverða rullu 
þegar kemur að ferðalögum. Árið 2007 var 
hið svokallaða góðæri í botni og Íslendingar 
töluvert ferðaglaðari en árið 2012 þar sem 
pyngjan reyndist örlítið léttari. 

FERÐUM ÍSLENDINGA FÆKKAR 
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EINSTÖK NÝ BORG Í 
SUÐURKÓREU
Ef lesendur eiga leið um Asíu 
næstu vikurnar gæti verið gaman 
að heimsækja eina  nýjustu borg 
heims, suðurkóresku borgina 
Songdo. Borgin þykir allsérstök 
og minnir raunar á borg úr 
vísindaskáldsögu. Hún er í 65 
kílómetra fjarlægð frá höfuðborg 
landsins Seúl og miðar hönnun 
borgarinnar að því að forðast 
margt af því sem þykir einkenna 
flestar stórborgir Asíu eins og 
mengun, mikla  umferðarhnúta 
og mannmergð. Borgin mun 
innihalda eftir líkingar af 
ýmsum þekktum alþjóðlegum 
kennileitum eins og Central 
Park í New York og  síkjunum í 
Feneyjum. Framkvæmdir hófust 
árið 2005 og eru áætluð verklok 
árið 2015. Borgin mun þá hýsa 
um 80.000 íbúðir, 4,6 milljónir 
fermetra af skrifstofuhúsnæði og 
930 þúsund fermetra af versl-
unarhúsnæði. Hæsta bygging 
borgarinnar verður hin 65 hæða 
bygging Northeast Asia Trade 
Tower sem verður önnur hæsta 
bygging landsins. Þótt borgin sé 
ekki fullbúin er nú þegar búið 
að opna eitt hótel í borginni, 
Sheraton-hótelið, þar sem for-
vitnir gestir geta dvalið á meðan 
þeir skoða þessa einstöku borg. 
Áætlaður kostnaður við gerð 
hennar er talinn vera um 40 
milljarðar Bandaríkjadollara, 
sem gerir framkvæmdina eina 
stærstu byggingarframkvæmd 
mannkynssögunnar.

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 

Skannaðu strikamerkið með snjallsímanum þínum

Frí þráðlaus internet-
tenging í öllum bílum


