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&ÚTILEGA

Útilegur eru einstækt fyrir-
bæri. Flestir eru vel búnir 
hvað ferðatækin varðar. 

Góð aðstaða er víðast hvar þar sem 
yfirleitt er hægt að finna rennandi 
vatn, ísskáp og rafmagn. Auk þess 
eru mörg tjaldsvæði farin að bjóða 
upp á þvottaaðstöðu fyrir fatn-
að svo hægt sé að vera eins lengi 
í guðsgrænni náttúrunni og hægt 
er. Hingað til hefur þó eitt veiga-

mikið atriði verið 
v a nda má l að 
sögn Njáls Þórð-
arsonar, vöru-
stjóra hjá Sím-
anum. Það er að 
oft er erfitt að 
sjá sjónvarps-
fréttir, veðurspá 
fyrir næsta dag, 

að leyfa krökkunum að horfa á 
barnaefni svo ekki sé nú minnst 
á HM í knattspyrnu sem hefst 12. 
júní. „Undanfarin ár hafa lands-
menn tekið snjalltækjabyltingunni 
opnum örmum og iPad-spjaldtölv-
ur og iPhone- og Samsung-snjall-
símar er orðin algeng eign. Ef not-
endur snjalltækja eru með Sjón-
varp Símans á heimili sínu er nú 
sá möguleiki fyrir hendi að nýta 
þá þjónustu á tjaldsvæðum vítt og 
breitt um landið.“

Opnunarleikur HM
Nýverið setti Síminn á markað 
sérstakt app svo hægt er að horfa 
á sjónvarpið í gegnum síma og 
spjaldtölvur. Hægt er að hlaða 
appinu niður, para á einfaldan 
hátt við Sjónvarp Símans og horfa 
hvar og hvenær sem er. „Í app-
inu er hægt að horfa á útsending-
ar ýmissa sjónvarpsstöðva. Ef við-
komandi hefur áskrift að Stöð 2 
sem dæmi verður sjónvarpsstöð-
in sjálfkrafa opin. Sama gildir um 
allar innlendar áskriftarstöðvar. 
Einnig er hægt að horfa á Frelsi 
sjónvarpsstöðvanna og nota tíma-
flakk. Ef ferðalangar eru upptekn-
ir við kolagrillið þegar veðurfrétt-
ir fara í loftið er einfaldlega hægt 
að spóla til baka og horfa á þær 
meðan legið er á meltunni. Þá er 
einfalt að ákveða hvert ferðinni 
er heitið næst eða hvort eyða eigi 
lengri tíma á sama stað.“

Það hefur ekki farið fram hjá 
landsmönnum að HM í knatt-
spyrnu hefst í Brasilíu 12. júní. 
„Síminn hefur tekið ákvörðun um 
að gefa þeim farsímaviðskiptavin-
um Símans sem hafa appið kost á 
því að horfa á opnunarleik HM og 
aðra valda leiki, án þess að greiða 
fyrir gagnamagnið á farsíma-
áskriftinni aukalega.“ 

Tónlist á ferðalögum
Annað sem er mjög mikilvægt 
í góðri útilegu að sögn Njáls er 
góð tónlist. Síminn hóf samstarf 
við alþjóðlegu tónlistarveituna 
Spoti fy á síðasta ári. „Það sem 
nýtist best í útilegunni er svo-
kallað „Off line mode“. Þá geta 
notendur Spotify Premium hjá 
Símanum  sett upp lagalista áður 
en lagt er í hann og einfaldlega 
smellt á „offline mode“. Við það 

sækir Spotify lagalistann í tækið 
og þá er hægt að hlusta, án þess 
að það sé netsamband.“

Einnig býður Síminn upp 
á ýmsan búnað í verslunum 
sínum til að tengja snjalltækið 
við hljómtæki bílsins svo uppá-
haldstónlist hvers og eins geti 
alltaf hljómað undir akstrinum. 
„Mikið magn af vinsælli tón-
list, bæði íslenskri og erlendri, 
er á Spotify. Til að einfalda sér 

vinnuna við að búa til lagalista 
er einfaldast að leita eftir uppá-
haldslögunum sínum, finna þau 
í lagalistum sem nú þegar er til 
og smella á „follow“. Ef lagalist-
inn er til fyrirmyndar þarf bara 
að muna að setja hann á „Offline 
mode“ og setja allt í botn.“

Appið fyrir Sjónvarp Símans, 
sem og Spotify, má finna í App-
Store og Google Play. Nánari upp-
lýsingar má finna á Siminn.is.

Sjónvarp og tónlist í útilegunni
Hið nýja app Símans gefur viðskiptavinum fyrirtækisins kost á að horfa á sjónvarpsdagskrá í útilegunni. Hægt er að fylgjast með frétt um 
og veðurfréttum auk þess sem HM í fótbolta hefst í júní. Samstarf við tónlistarveituna Spotify tryggir uppáhaldstónlistina í útilegunni. 

Njáll Þórðarson, 
vörustjóri hjá 
Símanum. Það er góð tilfinning að liggja úti í náttúrunni og hlusta á tónlist í gegnum tónlistarveituna Spotify.  MYND/ÚR EINKASAFNI
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Með hinu nýja 
appi Símans 

geta ferðalangar 
skoðað veðurspá 
morgundagsins.
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Eftirminnilegasta ferðin er 
sennilega heimsókn til skáta-
vina minna í Síle 2003 þar 

sem við gengum meðal annars upp 
á virkt eldfjall,“ segir Bragi Björns-
son skátahöfðingi. 

„Við Íslendingarnir vildum ólmir 
ganga á fjallið en sílesku vinir okkar 
urðu eftir. Við mátum aðstæður svo 
að engin hætta væri á ferðum og 
fylgdum eftir öðrum hópi. Okkur 
brá þó illilega þegar við settumst 
niður á toppnum með nestið og fjall-
ið fór að hristast og yfir okkur rigndi 
gjósku. Við vorum fljótir niður.“ 

Í felum fyrir herlögreglu
Eftir eldfjallaævintýrið var ferðinni 
heitið til Atacama-eyðimerkurinnar 
í Síle þar sem félagarnir gistu undir 
berum himni í Moon Valley. Hita-
stigið fór vel undir frostmark um 
nóttina og yfir 40 stig yfir daginn.

„Við vorum sérstaklega spennt-
ir að skoða Moon Valley því þang-
að fóru fyrstu geimfararnir til að 
æfa sig. Þarna þrífst nánast ekkert 
líf enda enginn raki í loftinu en við 
ákváðum að gista. Afgreiðslumaður 
í ferðamannaverslun ráðlagði okkur 
þá að láta lítið á okkur bera. Við 
komumst svo að því seinna að það 
er bannað að gista í dalnum og her-
lögregla fylgist stöðugt með svæð-
inu. Við sluppum með skrekkinn,“ 
segir Bragi hlæjandi.

Ávallt viðbúinn
Bragi segir slíka ferðamennsku 
krefjast reynslu. Kunnáttu þurfi til 
að meta aðstæður og hana hafi hann 
öðlast í skátunum. 

„Við skátar erum ávallt viðbún-
ir og það er ástæða þess að maður 
treystir sér í svona ferðir. Þetta er 
ég að reyna að kenna börnunum 
mínum og uppáhaldsstaður fjöl-
skyldunnar er Fjaðurárgljúfur. Til 
að komast upp eftir gljúfrinu þarf að 
vaða yfir ána þvers og kruss. Sonur 
minn 10 ára var óhræddur við að 
vaða í ísköldu vatninu en sex ára 

dóttir mín þurfti aðeins lengri tíma 
til að hafa sig út í. En verðlaunin eru 
ævintýraleg. Gljúfrið er ótrúlega fal-
legt, eins og að vera staddur í miðri 
Hringadróttinssögu,“ segir Bragi.

„Við eigum að ögra krökkun-
um okkar með því að láta þau tak-
ast á við náttúruna og fá þeim stig-
vaxandi verkefni í styttri ferðum. 
Þannig læra þau á hætturnar en 
njóta landsins á góðan og skemmti-
legan hátt. Við eigum ekki að segja 
þeim að vatnið sé blautt og kalt, þau 
verða að komast að því sjálf. Börn 
geta miklu meira en við höldum.“

Gekk á virkt eldfjall
Bragi Björnsson skátahöfðingi segir börn verða að fá að reyna á sig til að læra 
á umhverfið og meta aðstæður. Það hafi hann lært í skátunum.

Bragi ásamt krökkunum sínum í ævintýralegri göngu upp Fjaðurárgljúfur. Hann segir að börn 
læri að njóta náttúrunnar og meta hætturnar ef þau fá að reyna dálítið á sig. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ferðaskrifstofan Íslandsvinir býður upp á útivistarferðir víðs vegar 
um Evrópu. Að öðrum ólöstuðum verður hjólaferð í september um 
eyjarnar í Kvarner-flóanum í Króatíu að teljast sérstæðust þeirra. 

Brandur Jón Guðjónsson verður fararstjóri í ferðinni. „Kvarner-
flóinn er fallegt og sólríkt svæði og þar eru margar eyjur. Farið er 
um nokkrar þeirra stærri á reiðhjólum. Þátttakendur munu gista og 
snæða morgun- og kvöldverði um borð í bátnum Poseidon. Á meðan 
hjólað er um tiltekna eyju siglir báturinn í aðra höfn til að taka hóp-
inn um borð aftur og síðan er farið yfir að þeirri næstu,“ útskýrir 
Brandur.

Hann segir dagleiðirnar vera 25–55 kílómetra og yfirleitt er hjólað 
um góða vegi og stíga. „Ég hvet fólk til að gefa sér tíma til að stoppa 
og líta í kringum sig og upplifa það sem fyrir augu ber – að njóta 
augnabliksins.“

Fyrst og fremst er um að ræða ævintýraferð um Kvarner-flóann í 
Króatíu en auk þess er gist þrjár nætur í Ljubljana, höfuðborg Slóv-
eníu og farið um hana bæði hjólandi og gangandi. 

Ferðin stendur yfir frá 11. til 21. september en vikuna á undan 
verður boðið upp á aðra og meira krefjandi ferð um nokkrar af perl-
um Slóveníu,“ segir Brandur og hvetur áhugasama til að kíkja inn á 
heimasíðu Íslandsvina www.islandsvinir.is. Þar er hægt að fá allar 
nánari upplýsingar um ferðir skrifstofunnar. Eins er hægt að hringja 
í síma 510-9500 eða senda fyrirspurnir á netfangið info@explorer.is

Ævintýraferð til Króatíu

Siglt verður á milli eyja í Kvarner-flóanum. Þátttakendur gista um borð í 
bátnum Poseidon.

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000
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*Miðað við uppgefnar viðmiðunartölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri.

Less emissions. More driving pleasure.

AKTU FRAMFÖRUM
dísilvél og 8 gíra sjálfskiptingu og notar einungis 5,8 l/100 km í blönduðum akstri. 
Aktu framförum – kynntu þér nýjan BMW X5!

BMW X5 - 5,8 l/100 km.* Verð frá 10.490 þús. kr.

OPIÐ Í DAG FRÁ 12-16

Hrein
akstursgleði

BMW X5

www.bmw.is



www.siminn.is
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Með 4G búnaði, beini eða loftneti kemstu  
í sterkara samband og getur horft á sjónvarp, 
streymt tónlist og verið á þráðlausu neti. Nú, 
eða sinnt aðkallandi verkefnum í vinnunni án 
þess að þurfa að rjúka í bæinn. 

Með Aukakorti geturðu nýtt sömu 
netáskriftina í allt að þremur tækjum. 
Uppfærðu í 4G og auðveldaðu þér lífið  
í sumar.

Kynntu þér málið á siminn.is

Vertu í sterkara sambandi  

í sumarfríinu

790 kr.
á mánuði í 12 mánuði*

Staðgreitt: 7.990 kr.

4G Netlykill

690 kr.
á mánuði í 24 mánuði*

Staðgreitt: 13.990 kr.

4G MiFi

1.090 kr.
á mánuði í 24 mánuði*

Staðgreitt: 23.990 kr.

4G Netbeinir

*Verð miðast við 6 mánaða bindingu í 3G/4G Netáskrift 
sem er stærri en 1GB.
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Okkur var búið að dreyma 
lengi um að fara í heims-
reisu en það var jólin 

1999 sem við tókum ákvörðun og 
byrjuðum að skipuleggja,“ segir 
Eyrún Björnsdóttir sem hélt ásamt 
manni sínum, Stefáni Gunnars-
syni, börnum þeirra tveimur, 
vina hjónum og barni þeirra í tíu 
mánaða heimsreisu á húsbílum 
haustið 2000.

„Við höfðum ekki sagt neinum 
frá plönum okkar þegar vinahjón 
okkar komu í heimsókn og ráku 
augun í allar ferðabækurnar sem 
við höfðum safnað að okkur. Úr 
varð að þau ákváðu að koma með,“ 
segir Eyrún en þeim þótti styrkur í 
því að vera á tveimur bílum. 

Upphafleg heimsreisuplön voru 
raunar lögð til hliðar þar sem ljóst 
var að eitt ár nægði ekki til slíkrar 
farar. „Við ákváðum því að halda 
okkur við Evrópu, Afríku, Suður- 
og Norður-Ameríku.“

Innréttaði sjálf húsbílinn
Þau hjónin ákváðu að breyta 15 
manna Econoline-bíl sem þau 
höfðu notað í túristaakstur, í hús-
bíl. Eyrún er innanhússarkitekt 
og hannaði innréttingarnar sjálf. 
„Ég passaði að vera með rúm fyrir 
fjóra, lítið eldhús, ísskáp og gas-
eldavél,“ segir hún, en ekki var 
hægt að hefjast handa við inn-

réttingu fyrr en stuttu fyrir brott-
för. „Stefán var að keyra ferða-
menn fram á síðustu stundu, kom 
í bæinn viku fyrir brottför. Þá hófst 
kapphlaup við að raða inn í bíl-
inn,“ segir Eyrún glettin en kunn-
ingjar þeirra keyptu einnig Econo-
line-húsbíl. 

Ferðalangarnir fóru með Nor-
rænu til Danmerkur. Farið var 
hægt í fyrstu. „Við græjuðum 
bílana betur og nýttum okkur 
gott úrval húsbílaverslana í Þýska-
landi. Þá stoppuðum við í viku í 
Bonn til að safna vegabréfsáritun-
um. Eftir vikudvöl hjá föður Stef-
áns á Spáni var haldið út í óviss-
una.

Hundrað ár aftur í tímann
Nú var siglt með ferju til Mar-
okkó. „Það var eins og að fara 
hundrað ár aftur í tímann. Síðan 
ókum við inn í Sahara þar sem 
víða voru engir vegir og við 
ókum fjörur með hjálp gps-tæk-
is. Fórum síðan inn til Máritan-
íu, gegnum Malí, Níger og Tsjad,“ 
segir Eyrún. Vegna óeirða í Mið-
Afríkuríkjunum reyndist örðugt 
að fá vegabréfaávísun til Súdans 
og um tíma leit út fyrir að þau 
þyrfti að snúa við. En með sann-
færingarkraftinn á lofti tókst 
þeim að kría út áritun.

Þeim hafði verið sagt frá fal-

legri öskju og vatni í Súdan sem 
þau langaði mikið að skoða. „En 
við fengum hvergi að beygja út af 
veginum vegna vegatálma. Eitt 
sinnið vorum við þó svo heppin 
að einn hermaðurinn þurfti að 
komast heim til sín í þorpið sitt. 
Hann fékk far á toppi bílsins með 
stóru byssuna sína og við feng-
um að skoða hina óviðjafnan-
legu öskju.“

Sökuð um iðnaðarnjósnir
Í Eþíópíu réðu ferðalangarnir 
ungan dreng sem leiðsögumann. 
„Þegar við vorum rétt komin inn í 
landið sáum við stóra bruggverk-
smiðju. Þetta þótti okkur merki-
legt enda nýkomin frá Súdan þar 
sem ríkir áfengisbann. Við stukk-
um út úr bílnum og tókum mynd. 
Þá kom aðvífandi öryggisvörð-
ur og sakaði okkur um iðnaðar-
njósnir. Þegar drengurinn reyndi 
að útskýra barði vörðurinn hann 
með byssuskeftinu. Þá var Stefáni 
nóg boðið og skammaði mann-
inn heiftarlega á íslensku,“ segir 
Eyrún, sem leist nú ekkert á blik-
una enda maðurinn vopnaður. 

„Þetta endaði með því að við 
fórum á lögreglustöðina þar sem 
menn sannfærðust um að við 
værum saklaus,“ rifjar hún upp. 

Brúnaðar kartöflur á jólum
Nú var haldið í gegnum Kenía 
þar sem fjölskyldurnar upplifðu 
alvöru safarí. „Við fórum í gegn-
um Ngorongoro-gíginn. Þar 
sátum við börnin á toppi bílsins 
og horfðum á fíla, hýenur og ljón 
rétt hjá okkur. 

Jólin 2000 héldu þau til við 
Viktoríuvatn. Við fórum á hótel á 

aðfangadag og pöntuðum pipar-
steik. Okkur fannst þó engin jól 
án brúnaðra kartaf lna og því 
kenndum við kokkinum að gera 
þær.

Um áramótin dvöldu þau á 
strönd í Tansaníu en þaðan var 
haldið til Malaví, Sambíu, Botsv-
ana og loks til Suður-Afríku. 

Bílarnir settir í gám
Í Suður-Afríku var bílunum bók-
staflega troðið í 40 feta gám. „Þeir 
rétt pössuðu þegar búið var að 
taka lofið úr dekkjunum,“ rifjar 
Eyrún upp. 

Fólkið f laug til Argentínu og 
síðan til Úrúgvæ til að bíða eftir 
bílunum. „Þar gistum við á hóteli 
manns sem við höfðum áður hitt á 
bensínstöð í Máritaníu. Hann kom 
á gulum Hummer, gaf sig á tal við 
okkur og gaf okkur loks nafnspjald 
þar sem hann skrifaði aftan á að 
við fengjum viku fría dvöl á hótel-
inu hans ef við kæmumst alla leið,“ 
minnist Eyrún brosandi.

Hæðarveiki hjá fólki og bílum
Nú var ekið frá Argentínu og 
suður á syðsta odda Suður-Am-
eríku, Eldland. „Þar fannst okkur 
stundum eins og við værum 
komin heim,“ segir Eyrún. Þaðan 
var haldið upp með ströndum 
Síle. „Við fórum meðal annars 
upp að efsta hverasvæði í heimi 
sem er í 2.500 metra hæð. Reynd-
ar gerðum við þau mistök að gista 
þar um nóttina. Þegar við vökn-
uðum vorum við öll hæðarveik en 
Stefán þó sýnu verst og endaði á 
sjúkrahúsi í Bólivíu.“

Í Perú urðu Eyrún og Stefán 
fyrir því óláni að bíllinn bræddi 

úr sér. „Bílarnir urðu í raun hæð-
arveikir. Við vissum ekki að olían 
þynnist í mikilli hæð og brenn-
ur því hraðar upp,“ lýsir hún en 
bíllinn var fluttur til Líma í Perú 
og þar voru þau föst í hátt í fjór-
ar vikur. „Við skoðuðum allt sem 
hægt var í Líma og þangað þurf-
um við aldrei að fara aftur,“ segir 
hún glettin. 

Þegar viðgerð var lokið var bíl-
unum skipað til Flórída. „Við 
key rðum ef t ir austurströnd 
Bandaríkjanna til Halifax og þar 
fóru bílarnir á skipi heim í byrjun 
sumars.“

Mikill lærdómur fyrir börnin
Innt eftir því hvort það hafi verið 
erfið ákvörðun að taka börnin úr 
skóla í heilt ár segir Eyrún það 
alls ekki svo. „Stelpan okkar var 
sjö ára, jafn gömul og sonur vina-
hjóna okkar. Sonur okkar var tólf 
ára. Þegar við ákváðum ferðina 
töluðum við strax við skólastjóra 
Digranesskóla. Hann varð mjög 
spenntur og taldi börnin líkleg til 
að læra mun meira á ferðalaginu 
heldur en í skólanum. Við tókum 
einnig með okkur námsefni og á 
hverjum morgni settust börnin 
fyrir utan bílana og lærðu meðan 
við stússuðumst við undirbún-
ing,“ lýsir Eyrún. Við lok ferðar-
innar voru þau öll á sama stað og 
jafnaldrar þeirra heima á Íslandi 
auk þess sem sonur Eyrúnar var 
kominn ári fram úr í stærðfræði 
og búinn að taka aukaeðlisfræði.

Eyrún játar því að ferðalagið 
hafi kostað skildinginn. „En þetta 
var hverrar krónu virði. Þetta var 
upplifun sem ekki er hægt að 
reikna út í krónum og aurum.“

Heimsreisa á húsbílum
Tvær fjölskyldur lögðu haustið 2000 af stað í ævintýralega húsbílaferð um heiminn. Í tíu mánuði flökkuðu þau frá Íslandi, gegnum 
Evrópu og Afríku til Suður- og síðar Norður-Ameríku. Ferðin var lærdómsrík fyrir hina fullorðnu en ekki síst fyrir börnin þrjú.

Á hverjum morgni settust börnin við borð fyrir framan 
bílana og lærðu.

Eyrún og Stefán með börnin sín tvö.

Ýmislegt bar fyrir augu fjölskyldnanna á ferðalagi þeirra um heiminn. Til dæmis þessa fílahjörð.

“Færðu útileguna á hærra 
plan og tjaldaðu á toppnum” 

www.topptjald.is

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Sonos er kerfi þráðlausra hátalara og hljómtækja. Það sameinar 
stafræna tónlistarsafnið þitt og útvarpsstöðvar í einu appi sem þú 
getur stjórnað frá hvaða síma eða spjaldtölvu sem er.
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Haukur Gunnarsson er mörgum kunnur 
enda margfaldur verðlaunahafi á Ólymp-
íuleikum fatlaðra. Honum gafst kostur á 

að komast í draumaferðina þegar konan hans, 
Valgerður Gunnarsdóttir, þurfti að fara til 
Malaví á vegum vinnu sinnar. „Við flugum 
til Jóhannesarborgar frá London og eyddum 
þar þremur dögum. Þar snerist allt um Nelson 
Mandela en við heimsóttum meðal annars 
hverfið sem hann bjó í. Það var gríðarleg upp-
lifun og þar sá ég ýmislegt sem ekki er vaninn 
að sjá í fjölmiðlum. Fjölmiðlarnir fjalla oft um 
Afríku á neikvæðan hátt og sýna fátæktina og 
eymdina sem margir búa við þar. 

Í þessari ferð sá ég líka hina hliðina, milli-
stéttina sem er bara eins og ég og þú og býr í 
venjulegum húsum.“

Kynjaskiptingin augljós
Eftir stutt frí í Jóhannesarborg héldu hjón-
in til Lilongwe, höfuðborgar Malaví, þar sem 
þau eyddu fjórum vikum. „Konan mín vann á 
daginn virku dagana en ég slappaði af á milli 
þess sem ég fór út að hlaupa,“ segir Hauk-
ur og hlær en hann hljóp á hverjum degi í frí-
inu. „Ég elska íþróttir og hreyfi mig á hverj-
um degi og það var engin breyting þar á í Afr-
íku. Ég sá ýmislegt á hlaupunum, til dæmis 
var skiptingin milli karla og kvenna augljós. 
Karlarnir vinna flest öll launuð störf en kon-
urnar gera allt annað, hugsa um börn og heimili. 
Það var  algengt að sjá þær með stafla af  pinklum 

og pökkum á höfðinu og börnin á bakinu. Í 
 Lilongwe er ferðamönnum ekki ráðlagt að vera 
á ferðinni á kvöldin og á daginn gat ég lítið farið 
án þess að vera á bíl. Á móti kom þó að þetta var 
mjög afslappandi frí, ég lá bara í sólbaði á milli 
þess sem ég hljóp.“

Í návígi við villt dýr
Helgarnar áttu hjónin út af fyrir sig og eina 
helgina fóru þau til Sambíu og gistu í þjóðgarði, 
South-Luangwa. „Það var algjörlega toppur-
inn á ferðinni. Þarna voru villt dýr að spranga 
um og við gátum verið í miklu návígi við þau. 
Meðal annars sáum við gíraffa, ljón, flóðhesta, 
fíla, hlébarða og sebrahesta. Við gistum á fínu 
gistiheimili þar sem þjónustan var mjög góð og 
allur matur innifalinn í verði. Enda var ég eig-
inlega búinn að gleyma hvernig ætti að vinna 
öll heimilisstörf þegar við komum heim,“ segir 
Haukur og hlær.

Annar heimur
Þau fóru líka á eyjuna Mumbo í Malaví sem 
er nánast ósnert, þar er ekkert rafmagn og þar 
hefur fólk aldrei haft fasta búsetu. „Það var 
ótrúlega endurnærandi að vera þar, það var 
ekkert sem truflaði og við náðum algerri af-
slöppun. Ég mæli heilshugar með því að fólk fari 
til Afríku og ferðist þar um. Þetta er allt annar 
heimur, umhverfið er fallegt og fólkið er glað-
vært og tekur öllum opnum örmum. Ég myndi 
jafnvel vilja búa þar í einhvern tíma sjálfur.“

Afríka er eins og draumur í dós
Haukur Gunnarsson, Ólympíufari og frjálsíþróttakappi, fór í draumaferð til Afríku á dögunum. Hann heimsótti hverfi Nelsons 
Mandela í Jóhannesarborg, eyddi sólarhring á einangraðri eyju og sá nýja hlið á Afríku sem kom honum á óvart enda með ákveðna 
mynd af Afríku í huganum áður en hann fór. Haukur mælir með því að fólk heimsæki Afríku og langar jafnvel að búa þar sjálfur. 

Mumbo-eyja er nánast ósnert og hefur fólk aldrei haft fasta búsetu þar. Dvölin þar var endurnærandi 
fyrir Hauk.                              
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 Í South-Luangwa-þjóðgarðinum 
komst Haukur í návígi við fíla, 
gíraffa, ljón og fleiri dýr. 

Í Jóhannesarborg heim-
sótti Haukur meðal annars 
íbúð Mandela. 

Haukur segir Afríkubúa 
vera glaðværa og hafa tekið 
honum opnum örmum. 

OKKAR ÓDÝRASTA 
ALLT INNIFALIÐ

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

ÍSLENSKIR 
BARNAKLÚBBAR!

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

1 vika 2 vikur

11/6 135.999 Örfá sæti laus

25/6 139.599 239.599

9/7 139.599 239.599

30/7 149.599 Örfá sæti laus

1 vika 2 vikur

18/6 89.599 Örfá sæti laus

16/7 99.599 149.599

23/7 99.599 149.599

13/8 119.599 159.599

nazar.is · 519 2777
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TÉKKLISTI FYRIR ÚTILEGUNA

Þegar haldið er af stað í ferðalag þarf að huga að ýmsu og margt sem ekki má gleyma að taka með. Gott er 
að útbúa lista yfir það sem þarf að taka með og merkja við þegar það er komið ofan í tösku eða út í bíl. Hér er 
dæmi um það sem þarf að vera á slíkum lista.

– Dýna, svefnpokar, lök, sængur og koddar, hlýtt teppi.

– Föt til skiptanna. 

– Regnföt og stígvél, húfur, vettlingar og ullarsokkar.

– Snyrtidót, tannburstar, tannkrem, sápa, sjampó, sólarvörn.

– Plástrar, verkjatöflur og slíkt.

– Sundföt og handklæði.

– Klósettpappír. 

TJALDAÐ MEÐ KORTI
Útilegukortið er tilvalinn 
ferðafélagi þeirra sem vilja njóta 
sumars og fallegrar náttúru 
með tjaldbúskap. Kortið gefur 
íslenskum og erlendum ferða-
mönnum kost á að ferðast um 
Ísland á ódýran og hagkvæman 
hátt með gistingu á sérvöldum 
tjaldsvæðum. Útilegukortið er í 
gildi eins lengi og tjaldsvæðin 
eru opin og veitir tveimur full-
orðnum og fjórum börnum undir 
sextán ára aldri fría gistingu á 
tjaldsvæðum samstarfsaðila Úti-
legukortsins í allt að 28 gistinætur 
á hverju starfsári. 
Engin takmörk eru fyrir því 
hversu oft má koma á hvert tjald-
svæði innan gistináttanna 28 en 
einungis má gista í fjórar nætur 
samfellt í hvert skipti. 
Útilegukortið gildir fyrir tjöld, 
tjaldvagna, fellihýsi, hjólhýsi og 
húsbíla.
Sjá nánar á utilegukortid.is 
og Facebook.

BÆJARHÁTÍÐIR Í JÚNÍ
Margar bæjarhátíðir eru 
haldnar á hverju sumri sem bjóða 
upp á fjölbreytta dagskrá. Því er 
upplagt að kynna sér dagskrá 
sumarsins áður en lagt er af stað í 
ferðalag innanlands.
Meðal hátíða í júní má nefna 
sjómanna- og fjölskylduhátíðina 
Sjóarann síkáta sem haldin verður 
í Grindavík um helgina. Há-
tíðin er haldin til heiðurs íslenska 
sjómanninum og er mikið lagt 
upp úr vandaðri barnadagskrá. 
Eftir tvær vikur hefst Kótelettan 
á Selfossi sem er ein af stærstu 
hátíðum sumarsins. Þar sýna 
bæjarbúar framleiðslu bænda og 
bjóða upp á fjölbreytta skemmti-
dagskrá. Áhugafólk um góðan 
mat ætti ekki að láta Humarhá-
tíðina á Hornafirði fram hjá sér 
fara en hún verður haldin síðustu 
helgina í júní. Hátíðin snýst þó 
ekki eingöngu um humarinn 
ljúffenga heldur er hún glæsileg 
fjölskylduhátíð þar sem allir ættu 
að finna eitthvað við sitt hæfi.
Nánari upplýsingar um bæj-
arhátíðir sumarsins má finna á 
www.samband.is.
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*Miðast við að keyptur sé miði fram og til baka á: 3.500 kr.

1.750 kr.*
FYRIR AÐEINS

Frí þráðlaus internet - 
tenging í öllum bílum

Ferðatími u.þ.b.  
45 mínútur

Alltaf laus sæti Alltaf ferðir

Hagkvæmur kostur Umhverfisvænt

BSÍ - Umferðarmiðstöðin
101 Reykjavík

  580 5400 
main@re.is • www.re.is

Skannaðu strikamerkið  
með snjallsímanum og 
kynntu þér áætlunina.

Kauptu miða núna á 
www.flugrutan.is

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


