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Ásdís Hrund Einarsdóttir, til vinstri, ásamt systur sinni, Hildi, og dótturinni Elsu Hrund á
fermingardeginum hennar í fyrra.

Djúsbar og matsölustaðir framan við Trinity-kirkjuna í New York.

Matarhöfuðborg heims
New York trónir efst á lista virtra ferðatímarita sem matarhöfuðborg heimsins. Borgin ber viðurnefnið Stóra eplið með rentu því
þar spretta upp veitingastaðir eins og gorkúlur og sífellt bætast ný
nöfn í raðir frægðarfólks úr röðum kokka, veitingamanna, matarbloggara og matargagnrýnenda. Í New York malla saman í einum
graut allt frá heimsins fínustu Michelin-kokkum yfir í metnaðargjarna götukokka sem selja sælkerapylsur í sölutjöldum. Allt sem
viðkemur matartísku magnast upp og verður enn meira í New
York og hægt að þræða veitingastaði með smakkmatseðla yfir
í nýnorrænt eldhús og allt þar á milli. Það er svo fjölþjóðasamfélaginu í New York að þakka hægt er að verða sér úti um spænska
reykta skinku, geitamjólkur-gnocchi og fylltar soðkökur innan tíu
húsalengda.

SNJÓHÚS TIL SÖLU
Yfirgefið og hálfklárað hótel
hefur verið auglýst til sölu í
Alaska. Húsið er merkilegt að
því leyti að það lítur út eins og
risavaxið snjóhús.
Byggingin, sem staðið hefur
auð í nærri fjóra áratugi, er á
fjórum hæðum og hefur verið
kölluð „Igloo City“, snjóhúsaborg, af íbúum svæðisins. Fjárhagsvandi og vandræði með
upphaflegar teikningar urðu til þess að húsið var aldrei klárað.
Og verðið? Eigandinn segist skoða öll tilboð en setur þá kröfu að nýi
eigandinn ætli sér að klára bygginguna og reka þar hótel.
Það gæti þó orðið erfitt fyrir nýja eigendur að finna næturgesti. Snjóhúsahótelið stendur nefnilega við afskekktan þjóðveg tæplega 300 km
norður af Anchorage. Íbúar í nálægasta þorpi eru rétt um 200 talsins.

Kviknes-hótelið í Balestrand við Sognfjörð
í Noregi.

Ílengdist í Noregi
Ásdís Hrund Einarsdóttir réð sig til sumarvinnu á Kviknes-hóteli sem stendur
á undurfögrum stað í Balestrand. Þetta var árið 1979 en Ásdís býr þar enn og
hefur komið sér vel fyrir.

K

viknes-hótel í Balestrand
var fyrir stuttu valið besta
sveitahótelið í Noregi af
Grand Travel Awards, sem tímaritið Travel News stendur fyrir.
Hótelið stendur við hinn undurfagra Sognefjord. Fjörðurinn er sá
lengsti í Noregi og þriðji lengsti í
heimi og sækir mikill fjöldi ferðamanna hann heim yfir sumartímann.
Ásdís segir að á meðan skólafríin voru lengri á Íslandi yfir
sumar mánuðina hafi verið afar
algengt að ungar stúlkur ynnu á
norskum hótelum. Þannig er það
ekki lengur. Hún finnur þó vel fyrir
fjölgun Íslendinga eftir hrunið í
nærliggjandi bæjum en Björgvin
er næsta borg við Sognefjord. Þrjár
klukkustundir tekur að aka þá leið
en einnig er hægt að taka hraðbát.
„Balestrand er lítill bær og hér
er fámennt yfir vetrartímann. Á
sumrin fyllist allt af ferða mönnum
og þá er mikið líf hér. Hér eru þrjú
stór hótel og farfuglaheimili. Á
þessum stað búa ríflega tuttugu
Íslendingar. Þar á meðal er kona

hótelstjórans og eiganda Kviknes, María Ragnarsdóttir. Ég hef
mikið samband við Maríu en hún
á fjögur börn og ég fimm. Einnig er
hér mjög vinsæll íslenskur smiður,
Svanur Kristófersson og fjölskylda
hans. Svanur er með sjö manns í
vinnu. Hann kom fyrst hingað 1993
og byggði húsið okkar, fór heim
en flutti síðan með fjöl skylduna
hingað, enda nóg fyrir hann að
gera,“ segir Ásdís.
„Allir sem koma hingað segja að
þetta sé fallegasti staður sem þeir
hafa komið til. Það er ferja sem
flytur fólk hingað svo ekki þarf
að aka þennan langa fjörð. Hér er
haldin stór djasshátíð árlega í maí
þar sem meðal annars Mezzoforte
hefur komið fram. Þessi hátíð er
mjög vel sótt og skemmtileg stemning sem myndast.“
Það er margt að sjá í Sognfirði
en þar eru fimm elstu stafkirkjur
í Noregi. Ein þeirra er á heimsminjaskrá UNESCO. Í firðinum
eru fjölbreytt ávaxtatré og berjalönd. Mikið er lagt upp úr matargerð á svæðinu og þá er að sjálf-

Allir sem koma
hingað segja að þetta
sé fallegasti staður sem þeir hafa
komið til.
sögðu notað hráefni úr sveitinni.
Hægt er að kaupa sultu, saft, eplacider eða ávaxtavín, allt unnið á
staðnum.
Ásdís segist fara reglulega í heimsókn til Íslands svo hún fær sjaldan
heimþrá. Hún rekur heildsölu og
verslun í Balestrand, flytur meðal
annars inn Cintamani-vörur frá Íslandi, fatnað frá Farmers Market og
Ígló barnafatnað. Einnig hefur hún
umboð fyrir ítalskan pitsuofn bæði í
Noregi og á Íslandi. „Ég sel einungis
vönduð merki og hef marga fasta
viðskiptavini hér í Noregi.“
Ásdís á fjóra syni og eina dóttur
sem var fermd síðasta sumar. Þá
kom fjölskylda hennar í heimsókn
frá Íslandi. „Fermingarveislur hér
eru svipaðar og heima. Það er mikið
í þær lagt og alltaf heitur matur.
Mikið sungið og haldnar ræður.“

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga: Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s. 512 5432 | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Dýrmæt

ferð

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

Cape Cod
Meiriháttar sumarfjör
í Bandaríkjunum

ÞAÐ BORGAR SIG AÐ
PANTA FERÐINA HJÁ VITA
· Öll bókunarþjónusta á sama
stað

að fullu fyrr en 6 vikum fyrir
brottför

gjald við bókun

úr gististaðinn

Upplifðu
Fjölbreytt úr val
gististaða
Fallegar strendur

· Þú greiðir aðeins staðfestingar · Starfsmaður VITA hefur tekið
· Þú þarft ekki að greiða ferðina

· Flug- og hótelbókun standast á

CAPE COD

Paradís útivista
rfólks
Gamall bæjarhlu
ti, gamaldags
verslunargötur
Spennandi sérv
öruverslanir
Stutt í verslunarm
iðstöð
Stutt í frábært
golf

MASSACHUSETTS
TS - USA
Strandlíf og góður matur
Verð frá 139.900 kr.*
og 12.500 Vildarpunktar

á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 7.
júní. Gist á Heritage House í 5 nætur
og Hilton Back Bay Boston í 2 nætur.
Innifalið: Flug, flugvallarskattar og
gisting.

ÍSLENSKA SIA.IS VIT 62804 01/13

Verð m.v. 2 í tvíbýli 169.900 kr.
*Verð án Vildarpunkta 149.900 kr.

júní – september

Öll verð eru á mann í tvíbýli. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 1.500 króna bókunargjald.
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Reykjanesskaginn leynir á sér
Ferðalangar velja sjaldan Reykjanesið sem fyrsta valkost þegar ferðast er um landið. Þangað er þó margt áhugavert og skemmtilegt
að sækja eins og fallegar strendur, merkar minjar og söfn. Miklar vonir eru bundnar við nýstofnaðan Jarðvang á Suðurnesjum.

Þ

Svartsengi við Bláa lónið á Reykjanesi.

MYND/ÚR EINKASAFNI

að eru ótrúlega spennandi hlutir að gerast í ferðamálum á Suðurnesjum. Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja tók
yfir rekstur Markaðsstofu Suðurnesja um áramótin og hefur nafni
hennar verið breytt í Markaðsstofu
Reykjaness. Búið er að ráða Þuríði Halldóru Aradóttur sem verkefnastjóra Markaðsstofunnar og
lögð er áhersla á að auka samstarf fyrir tækja í ferðaþjónustu og
við fyrirtæki á svæðinu í öðrum
greinum atvinnulífsins,“ segir
Þorsteinn Gunnarsson, upplýsinga- og þróunarfulltrúi Grindavíkurbæjar. Hann á jafnframt á
sæti í nýrri stjórn Ferðamálasamtaka Suðurnesja en þar varð einnig
uppstokkun fyrr í vetur. Það er því
óhætt að segja að ferðaþjónustan
á Suðurnesjum gangi í gegnum
miklar breytingar þessi misserin.
Að sögn Þorsteins eru miklar
vonir bundnar við ráðningu Þuríðar. Hún er með B.Sc. í ferðamálafræði og hefur lokið námi
í markaðssamskiptum og almannatengslum frá Há skólanum
í Reykjavík. Hún var markaðs- og
kynningarfulltrúi hjá Rangárþingi eystra og forstöðumaður
Söguseturs Hvolsvallar auk þess
sem hún sá um rekstur upplýs-

ingamiðstöðva. Þuríður sat jafnframt í undirbúningshópi fyrir
Kötlu Geopark project.

Spennandi jarðvangur
„Það verkefni sem mér finnst mest
spennandi á Reykjanesi um þessar
mundir er nýstofnaður jarðvangur, Reykjanes
G e op a r k , en
þetta er sjálfseignarstofnun
sem sveitarfélögin á Suðurnesjum höfðu
Þorsteinn Gunnars- forgöngu um að
son, upplýsingastofna. Þá hafa
og þróunarfulltrúi fulltrúar fræðaGrindavíkurbæjar.
og atvinnulífs á
MYND/ÚR EINKASAFNI
svæðinu komið
að verkefninu. Reykjanesjarðvangur hefur skilað inn umsókn um aðild að European Geoparks Network (EGN) og um leið
UNESCO Global Geoparks Network. Umsóknin er yfirgripsmikil
og tekur til margra ólíkra þátta,
s.s. ferða-, umhverfis-, efnahagsog fræðslumála,“ segir Þorsteinn.
Eftir miklu er því að slægjast
með aðild að alþjóðlegum samtökum jarðvanga en hug myndin
á bak við samtökin er að koma

á tengslum milli svæða með
áhugaverðar jarðminjar, miðla
upplýsingum og reynslu, leysa
sameigin leg vandamál og koma
svæðunum á framfæri.
Að sögn Þorsteins er aðalat riðið að ferðaþjónustan á
Suður nesjum vinni vel og markvisst saman til þess að ná betri árangri. „Á Suðurnesjum eru allar
forsendur til þess að ferðaþjónustan blómstri í framtíðinni. Hér
er alþjóðlegur flugvöllur og vinsælasti ferðamannastaður landsins, Bláa lónið. Jarðvangurinn er
góð viðbót enda er náttúran hér
stórbrotin með sínu mikla háhitasvæði með tilheyrandi hverum
og gufustrókum, hraunbreiðum
og heimsþekktum fuglabjörgum
sem dýralífsunnendur mega alls
ekki láta fram hjá sér fara,“ segir
Þorsteinn.
Hann bendir á að á Suðurnesjum er mikil saga nánast
við hvert fótmál. Þar eru miklar og fagrar strendur, ólgandi
brim, gamlar kirkjur hver með
sinn sjarma og sína gömlu sögu,
gamlar minjar og sel. Ekki má
gleyma söfnunum á Suðurnesjum
sem spila stórt og geysilega veigamikið hlutverk í menningu Suðurnesjamanna, svo eitthvað sé nefnt.

Borgarferðir
á frábæru verði

Nú er hægt að kaupa sér leið inn í háloftaklúbbinn.

Osló
9.900

Köben
9.900

frá
kr.
febrúar og mars

frá
kr.
mars, apríl og maí

aðra leið með sköttum.

aðra leið með sköttum.

Billund

14.900 kr.

frá
maí, júní, júlí, ágúst og september
aðra leið með sköttum.

ENNEMM / SIA • NM56353

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

Í háloftaklúbbinn
fyrir rétta verðið

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík • Sími 595 1000 • Akureyri sími: 461 1099 • www.heimsferdir.is

Sumir leggja mikið á sig til að komast í hinn alræmda háloftaklúbb eða mile-high club upp á engilsaxnesku. Slíkt getur verið
áhættusamt enda ekki vel séð að pör séu að láta vel hvort að öðru í
farþegarými eða inn á flugvélasalernum.
Nú hefur breskt fyrirtæki wish.co.uk fundið lausn fyrir þá sem
þrá að komast í klúbbinn. Boðið er upp á sérstakar flugferðir í
einkaflugvélum þar sem pör geta átt huggulega stund, dreypt á
kampavíni, gætt sér á súkkulaði og dundað sér við að gera dodo.
Þeir sem það kjósa geta beðið um silkirúmföt, rómantíska lýsingu
og jafnvel rósarblöð sem dreift er um farþegarýmið.
Eins og allt annað í lífinu er þessi upplifun þó ekki gefins og
kostar litlar 4.999 pund eða um 980 þúsund krónur. Ekki lítið verð
fyrir einnar klukkustundar ánægju.
Nánari upplýsingar um þennan lúxusháloftaklúbb má finna á
vefsíðunni wish.co.uk/mile-high-club.

LUKTAHÁTÍÐ Í KÍNA
Fjöldi fólks tók þátt í
luktahátíð til að fagna lokum
vorhátíðar þann 21. febrúar
síðastliðinn í Rizhao í Kína.
Kínverska nýárshátíðin hefst á
gamlárskvöldi hins kínverska
dagatals og daginn eftir hefst
vorhátíðin á fyrsta degi fyrsta
mánaðar tungldagatalsins.
Þetta er sú hátíð sem er
Ljósin skína skært á ljósahátíð í Kína.
Kínverjum mikilvægust og er
NORPDICPHOTOS/GETTY
ríkust af hefðum, rétt eins og
jólin fyrir flestum Vesturlandabúum. Á 15. degi fyrsta mánaðar tungldagatalsins lýkur vorhátíðinni og nefnist sá dagur Luktahátíðin.

sumarferdir.is

Almería
SUMAR 2013

ROQUETAS DE MAR

- Tilvalinn sumaráfangastaður
fyrir alla fjölskylduna!

5 STJÖRNU LÚXUS OG ALLT INNIFALIÐ!

Arena Center
Hlýlegt og fallegt hótel. Val um stúdíóíbúðir eða íbúðir
með einu svefnherbergi. Á hótelinu er skemmtidagskrá
fyrir alla aldurshópa og starfandi barnaklúbbur.

frá

98.468 kr.*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu
svefnherbergi. Verð frá kr. 116.935 fyrir 2 fullorðna í
stúdíóíbúð. Brottför: 18. júní og heimkoma viku síðar.

Hótel Protur

UM ALMERÍA:

ALLT INNIFALIÐ

Hagkvæmt verðlag

Glæsilegt 5 stjörnu hótel við ströndina. Nálægt
í alla helstu þjónustu, veitingahús og golfvöll.
Skemmtidagskrá fyrir börn og fullorðna.

Ekta spænsk menning

frá

144.598 kr.*

Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í íbúð með einu
svefnherbergi. Verð frá kr. 168.131 fyrir 2 fullorðna í
stúdíóíbúð. Brottför: 18. júní og heimkoma viku síðar.

Glæsilegar gistingar
Fjölbreytt afþreying
Tilvalið fyrir stórfjölskyldur
Frábært verð!

Frábært
verð
í sólina í
sumar!

* Innifalið: Flug báðar leiðir, flugvallaskattar, gisting í viku og íslensk fararstjórn. Allt innifalið: morgun-, hádegis- og kvöldmatur, snarl milli mála og innlendir drykkir.
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Leiðindi
ekki til í
New York
Sumt fólk eltir drauma sína og lætur þá verða að
veruleika. Leikarahjónin Jörundur Ragnarsson og
Dóra Jóhannsdóttir vildu prófa eitthvað nýtt. Þau
fluttu síðasta haust til New York. Dóra telur að fólk
þurfi að vera sérfræðingar í leiðindum til að láta
sér leiðast í New York.

D

óra svarar í símann. Hún
er á leiðinni með son sinn
Ragnar Eld í fimleika fyrir
börn og biður mig um að hringja
eftir nokkrar mínútur. Næst þegar
hún svarar er hún á göngu um götur
New York-borgar meðan sonurinn
spriklar í fimleikum. „Við fluttum
út í haust þegar Jörundur hóf nám
í kvikmyndaleikstjórn við Columbia-háskólann. Okkur langaði
bæði að prófa eitthvað nýtt og New
York er frábær staður til að vera á,”
segir Dóra um ástæður dvalarinnar
þar ytra.

Dýr leikskólapláss
Jörundur stundar námið af kappi
og fer í skólann snemma dags og
kemur vanalega seint heim að
kveldi. Dóra og Ragnar Eldur spóka
sig í borginni á meðan. „Leikskólapláss hérna kostar rúmlega 200
þúsund á mánuði svo að við ákváðum að ég myndi vera heimavinnandi með Ragnar til að byrja með.
Við mæðginin njótum þess að vera
saman og upplifa það sem borgin
hefur upp á að bjóða.”

Frábær staðsetning
Íbúðin þeirra er á mörkum Upper
West Side og Harlem á stað sem
heitir Morningside Heights. „Hún
er á háskólasvæðinu og Jörundur er
bara tvær mínútur í skólann og það
er fimm mínútna gangur í Central
Park. Þetta er því mjög fín staðsetning. Við erum með stóra íbúð og

fengum okkur meðleigjanda til að
drýgja tekjurnar. Það er rússneskbandarískur strákur sem er með
Jörundi í skólanum.“
Í fyrstu fannst Dóru skrítið að
hafa meðleigjanda enda vön því
að þau Jörundur og Ragnar Eldur
byggju saman ein. „Fyrsta kvöldið
lokaði ég mig inni í herbergi og fór
að grenja, en í dag finnst mér þetta
eiginlega bara lúxus. Hann kennir
stráknum okkar ensku og það er
minna að þrífa því við skiptum því
á milli okkar. Svo er hann orðinn
mjög góður vinur okkar.”
Nýlega fengu þau svo au-pair til
sín og Dóra notar tímann í að sækja
námskeið og vinna að öðrum verkefnum, en íbúðin er stór og allir eru
með sér herbergi. „Hér er því kátt
í höllinni. Svo ef það koma gestir, sem gerist mjög oft, þá erum
við með svefnsófa í stofunni.“ Um
þessar mundir er móðir Dóru einmitt í heimsókn hjá þeim hjónum.

Nóg að gera í New York
Spurð hvort hún hafi ekkert orðið
einmana til að byrja með þar sem
Jörundur er mikið í skólanum
segir Dóra það ekki hafa gerst. „Ég
var fljót að eignast vini og svo þarf
maður eiginlega að vera sérfræðingur í leiðindum til að láta sér
leiðast í New York.”

Barnvæn borg
Uppáhaldsstaður Dóru í borginni
er Central Park. „Í garðinum er

Dóra, Jörundur og sonur þeirra Ragnar Eldur njóta lífsins í New York enda möguleikarnir endalausir Þegar kemur að því að finna sér
eitthvað að gera.

mikið af fjölbreyttum leikvöllum
og gaman fyrir Ragnar Eld að leika
sér. Hér eru líka margar fjölskyldur
þar sem annar aðilinn er útivinnandi en hinn heima og því mikið
líf á leikvöllunum alla daga, nema
kannski þegar það er sem kaldast,
þá treysta fáir aðrir en Íslendingarnir sér á róló.“
Margir halda kannski að líf í
stórborg sé ekkert fyrir krakka en
Dóra mótmælir því. „Ég er ekkert standandi á Times-torgi með
barnavagninn. Hverfið okkar er
mjög barnvænt og fólk sem kemur
að heimsækja okkur er oft undrandi á því hve þetta er í rauninni
yndislegt.“

Saknar ekki Íslands
Óvíst er hversu lengi fjölskyldan
ætlar að dvelja í Bandaríkjunum
en söknuðurinn er ekki enn farinn
að gera vart við sig. „Ég sakna fjölskyldunnar og vinanna en er ekki
farin að sakna Íslands enn. Hér er
svo ótrúlega margt að skoða og gera
og við njótum lífsins í botn.“

Ég var fljót að eignast vini hérna og svo þarf
maður eiginlega að vera sérfræðingur í
leiðindum til að láta sér leiðast í New York.

Eru ferðalög í
kortunum?
Pantaðu bílaleigubílinn hér heima á avis.is eða
í síma 591 4000 og njóttu ferðarinnar.

Dóra um upplifun sína af borginni.

11. apríl - 21 nótt
„Ferðalög og frábær
félagsskapur“

ÚRVAL ÚTSÝN KYNNIR SPENNANDI ÚRVALSFÓLKSFERÐ
TIL TENERIFE Í VOR MEÐ KJARTANI TRAUSTA
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Úrvalsfólki fjölgar stöðugt og er fjöldi ferðafélaga yfir 10 þúsund. Í ferð með Úrvalsfólki er hópurinn
samstæður og þú nýtur samvista við jafnaldra, vini og kunningja. Skemmtanastjóri er með í ferðum
og skipuleggur fjölbreytta dægradvöl, t.d. leikfimi, spilavist og skemmtikvöld. Farið er saman
út að borða, í dans og danskennslu, golf og mínígolf ásamt fjölmörgum öðrum skemmtilegum
uppákomum. Að ógleymdum frábærum skoðunarferðum í fylgd reyndra fararstjóra.

Skemmtanastjóri
Kjartan Trausti skemmtir
farþegum í þessari
spennandi ferð fyrir
Úrvalsfólk.

Hesperia Troya

Tropical Playa

Hálft fæði innifalið

TILBOÐSVERÐ:

TILBOÐSVERÐ:

213.900 KR.-*

164.900 KR.-*

á mann miðað við 2 fullorðna í tvíbýli með hálfu
fæði á Hesperia Troya í 21 nótt með10.000 kr.
afslætti ef bókað er 21.-22. febrúar.

á mann miðað við 2 fullorðna í stúdíóíbúð
á Tropical Playa í 21 nótt með10.000 kr.
afslætti ef bókað er 21.-22. febrúar.

ATHUGIÐ - FLEIRI GISTIMÖGULEIKAR Í BOÐI!
ÚRVAL ÚTSÝN | LÁGMÚLI 4 108 RVK | S. 585 4000 | FLEIRI VERÐDÆMI Á URVALUTSYN.IS

10.000 KR AFSLÁTTUR
EF ÞÚ BÓKAR FERÐINA
FYRIR 26. FEBRÚAR.
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LAUGARDAGUR 23. FEBRÚAR 2013

HÓTEL D‘ANGLETERRE
OPNAÐ EFTIR BREYTINGAR

Mývatn um sumar.

MYND/GVA

PERLUR Á NORÐURLANDI
Náttúrufegurð Mývatnssveitar hefur löngum verið
rómuð en Mývatnssveit er einn
vinsælasti ferðamannastaður
landsins. Mývatn er fjórða
stærsta stöðuvatn á Íslandi.

Hið fræga hótel d‘Angleterre í Kaupmannahöfn verður opnað aftur eftir
miklar breytingar hinn 1. maí næstkomandi. Hótelinu var lokað í júní
2011 en síðan hafa farið fram miklar og kostnaðarsamar endurbætur. Í
maí verða 35 herbergi tilbúin en hin í haust. Á hótelinu voru 123 herbergi fyrir lokun en þau verða 90 núna, þar af verða 53 lúxusherbergi.
Hótelið var mikið í fréttum hér á landi þar sem Íslendingar áttu það um
tíma. Margir frægir einstaklingar hafa búið á d‘Angleterre og má þar
nefna Madonnu, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Justin Timberlake
og Robbie Williams. Þá hafa forsetar og önnur fyrirmenni einnig gist á
hótelinu. Það var standby.dk sem upplýsti um opnunina.

Vaglaskógur í Fnjóskadal er
annar stærsti skógur á Íslandi og
stórvaxnasti birkiskógur landsins. Þar eru merktar gönguleiðir
og trjásafn með fjölda tegunda.
Goðafoss og Aldeyjarfoss
í Skjálfandafljóti í Bárðardal
eru báðir rómaðir fyrir fegurð.
Goðafoss er einnig nátengdur
kristnitökunni á Íslandi þar sem
Þorgeir Ljósvetningagoði kastaði heiðnum líkneskjum í fossinn til staðfestingar trúskiptum.
Þá var ný kirkja vígð árið 2000 á
Ljósavatni, Þorgeirskirkja, í tilefni
af þúsund ára afmæli kristnitöku
á Íslandi.

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ

MEÐ OKKUR!

Grenjaðarstaður í Aðaldal er
fornt höfuðból og byggðasafn
en þar stendur einn stærsti
torfbær landsins.

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.

Frí þráðlaus internettenging í öllum bílum

Góðar fréttir fyrir ástfangna:
Pör sem ferðast saman eiga
í heilbrigðara og hamingjusamara ástarsambandi en þau
sem gera það ekki.
Þetta kemur fram í niðurstöðum
nýrrar rannsóknar á vegum US
Travel Association. Alls voru
1100 pör spurð út í ástalíf sitt á
ferðalögum. Niðurstöður sýndu
að ferðalög hafa jákvæð og
styrkjandi áhrif á ástarsambönd
og kynda undir rómantík og
kynlíf. Auk þess gefa ferðalög
parinu færi á að tala saman,
tengjast á ný og upplifa nýja
reynslu í öðru umhverfi, fjarri
börnum og daglegu annríki.
Alls sögðu 72 prósent para
að ferðalög treystu ástarsambandið og þau upplifðu meiri
rómantík við að fara saman í
stutt ferðalag en að skiptast á
gjöfum. Yfir þrír fjórðu para, eða
77 prósent, sögðust lifa unaðslegu kynlífi á ferðalögum og 28
prósent sögðu kynlífið heima
batna eftir ferðalög. Nær sextíu
prósent para sögðu nánara
ástarsamband vera nóg tilefni til
þess eins að ferðast saman.
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FERÐALÖG
BÆTA ÁSTALÍFIÐ

Skannaðu strikamerkið með snjallsímanum þínum
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