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Kynningarblað 
Jólamarkaðir, Sérhæfðir 
ferðahópar Íslenskra 
fjallaleiðsögumanna, 
ferðasaga og fróðleikur.

Frægur jólamarkaður er í 
Berlín. Þar er margt fallegt 
í boði til jólaskrauts og jóla-

gjafa. Fjölbreytt handverk, hönn-
un, jólabakstur, sæt indi, pylsur 
og jólabjór. Stemning er fjörug, 
Þjóðverjar kunna að njóta lífsins. 
Nokkrir ólíkir jólamarkaðir eru í 
Berlín, stór markaður er á Gend-
armenmarkt þar sem hægt er að 
fylgjast með handverksmönnum. 
Annar þekktur jólamarkaður er 
við Weihnachtsmarkt am Char-
lottenburger Schloss. Sumir segja 
að hann sé sá f lottasti og ævin-
týri heim að sækja. Þar er hægt að 
detta niður á jólatónleika utan-
húss þar sem listamenn klæða sig 
í búninga. Jólamarkaðir eru einn-
ig við Potsdamer Platz og Alexan-
derplatz.

Leipzig
Þar eru glæsilegir jólamarkaðir og 
tekur einn og hálfan tíma að fara 
þangað með lest frá Berlín. Þar í 
borg er einn stærsti jólamarkað-
ur Þýskalands. Um 250 básar bjóða 
upp á varning til jólanna í þessum 
fallega og sögufræga bæ. Margt er 
gert fyrir börn á þessum jólamark-
aði. Þá ættu allir að skoða gamla 
miðbæinn í Leipzig sem er ákaflega 
fallega skreyttur fyrir jólin. 

Stuttgart
Hægt er að setjast niður á fallegum 
jólamarkaði með heitt kaffi eða jóla-
glögg. Margir súkkulaðiframleið-
endur eru á þessum markaði með 
vörur sínar og þar má líka skoða 
stórt og fallegt piparkökuhús. 

Hamborg
Tignarlegur jólamarkaður er við 
ráðhúsið í borginni og á nokkrum 
torgum. Á Ráðhústorginu er jóla-
skrautið byggt upp eins og smá-

kökur. Þarna er hægt að skoða 
handsmíðuð leikföng og annað list-
rænt handverk.

Lübeck
Þar eru sjö ólíkir jólamarkaðir. 
Sögulegur markaður er til dæmis 
við Marienkirke. Allt er fallega 
skreytt og bent er á jólastemn-
inguna í gamla bænum.   

Köln
Jólamarkaður við allra hæfi. Ferða-
menn hvaðanæva flykkjast til Köln-
ar um þetta leyti árs til að líta dýrð-
ina augum. Að minnsta kosti sjö 
jólamarkaðir eru í borginni. Fjöl-
skyldu- og barnamarkaður er við 
Rudolfplatz. Á kvöldin er miðbær-
inn fallega upplýstur.  

München
Í München er glæsilegur jólamark-
aður við gamla ráðhúsið. Þar er sett 
upp ævintýraland fyrir börn með 
hringekjum og öðrum skemmtileg-
um tækjum. Borðin svigna undan 
kræsingum, grillmat og jólaglögg. 
Falleg jólatónlist heyrist um bæinn 
og mikilfenglegt handverk er í boði.

Erfurt
Borgin liggur á milli Dortmund 
og Dresden, og þar er einn af flott-
ustu jólamörkuðum Þýskalands. Í 
gamla bænum eru sögulegar bygg-
ingar eins og St. Mary-dómkirkjan 
og St. Severus-kirkjan sem standa 
nálægt hvor annarri en umhverf-
ið þar er gríðarlega fallega skreytt 
með alls kyns ljósum og jólaskrauti. 
Meðal þess sem sjá má er 25 metra 
hár skreyttur pýramídi. Fyrir utan 
allar fallegu skreytingarnar er hægt 
að gera góð kaup í alls kyns góð-
gæti á jólaborðunum. Jólasveinn-
inn býður upp á leiðsögn um Erfurt- 
jólaþorpið. 

Þýsku jólaþorpin gleðja augað
Jólin nálgast og glæsilegir jólamarkaðir eru opnaðir um þessa helgi víða um heiminn. Þjóðverjar eru mikil jólabörn. Þar í landi eru 
markaðir í öllum bæjum og borgum. Hver þeirra hefur sínar hefðir. Skemmtilegt er að heimsækja markaðina og finna jólaandann.

Listafólk og handverksmenn selja gripi sína á jólamörkuðum. Þar 
fæst margt fallegt.

Fólk flykkist á jólamarkaði í Þýskalandi í desember, enda margt 
skemmtilegt að sjá og gera.

Einstaklega fallegur jólamarkaður í Erfurt í Þýskalandi. Það þykir ævintýri líkast að koma þangað. 

Hreinsum  
dúnúlpur
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Ég er að upplifa vetrarferða-
mennsku sem ég hefði 
aldrei gert öðruvísi en að 

ferðast í hópi með fagmönnum,“ 
segir Bjarney M. Jónsdóttir, en 
hún gengur reglulega á fjöll með 
Fjallafólki og Fjallagenginu, sér-
hæfðum fjallgönguhópum hjá Ís-
lenskum fjallaleiðsögumönnum.

„Það er frábært að ganga á fjöll 
með fólki úr ólíkum áttum, úr 
öllum starfsstéttum og á öllum 
aldri. Bæði gefandi og lærdómsríkt 
en við sækjum námskeið í vetrar-
ferðamennsku þar sem okkur er 
kennt á allan búnað og um öryggi 
á fjöllum,“ segir Bjarney en fimm 
ár eru síðan hún dreif sig á kynn-
ingarfund hjá Íslenskum fjalla-
leiðsögumönnum.

„Ég átti eftir að klára Hvanna-
dalshnúk en það nennti enginn 
að fara með mér. Þá sá ég auglýs-
ingu frá Fjallaleiðsögumönnum 
og skellti mér á kynningarfund. 
Þegar ganga á með vinahópnum 
fylgir meira umstang, það þarf að 

finna dag og tíma sem allir kom-
ast. Í Fjallafólki get ég bara drifið 
mig ein, sem er frábært.“

Góður undirbúningur
Vikulega eru haldnar þrekæfing-
ar, í Öskjuhlíðinni eða í fjöllum í 
nágrenni Reykjavíkur og hópur-
inn undirbúinn undir fjallgöng-
ur. Einu sinni í mánuði eru farn-
ar dagsferðir á fjöll eða á jökul. 
Bjarney segir það mikið öryggi 
að ferðast undir stjórn leiðsögu-
manna.

„Við förum í alls konar veðri. 
Fjöldi leiðsögumanna með hópn-
um fer eftir því hve hópurinn 
er stór, hvernig ferð á að fara og 
hvert. Við lærum mikið í hverri 
ferð sem er svo skemmtilegt.“

Kynning á starfinu
Fleiri sérhæfðir hópar eru starf-
ræktir hjá Íslenskum fjallaleið-
sögumönnum, svo sem Skíða-
gengið, sem hugsað er fyrir vant 
svigskíðafólk sem langar að víkka 

sjóndeildarhringinn og komast út 
fyrir troðnar brautir skíðasvæð-
anna, Brattgengið er síðan fjalla-
mennskuhópur sem ætlaður er 

þeim sem öðlast hafa reynslu af 
göngum og útivist en langar að 
auka færni sína.

Kynningarfundur á starfi Ís-

lenskra fjallaleiðsögumanna verð-
ur haldinn þriðjudaginn 2. des-
ember klukkan 20 að Stórhöfða 33. 

Nánar á fjallaleidsogumenn.is.

Frábær upplifun í góðum hópi
Bjarney M. Jónsdóttir skellti sér á kynningarfund hjá gönguhópum Íslenskra fjallaleiðsögumanna fyrir fimm árum og sér ekki eftir 
því. Hún segir gönguhópinn Fjallafólk frábæran félagsskap og ómetanlegt að geta ferðast um hálendi íslands undir stjórn fagmanna.

Kynningarfundur á starfi Íslenskra fjallaleiðsögumanna verður haldinn þriðjudaginn 2. desember klukkan 20 að Stórhöfða 33. 
MYND/VILHJÁLMUR ÁRNASON

Meistarakokkurinn Magn-
ús Ingi Magnússon, sem 
iðulega er kenndur við 

veitingastaðina Texasborgara og 
Sjávarbarinn, er giftur Analisu 
Bas allo Monticello frá Filipps-
eyjum. Þau reyna að ferðast til 
heimahaga hennar á nokkurra ára 
fresti og eru nú nýlega komin heim 
úr sex vikna ferðalagi til bæði Fil-
ippseyja og Taílands. Fimm ár eru 
síðan hjónin heimsóttu fjölskyldu 
Analisu síðast og fannst Magnúsi 
upplagt að lengja ferðina aðeins, 
fyrst þau voru á annað borð að 
ferðast um hálfan hnöttinn. 

„Maður vinnur tvöfalt starf á 
sumrin og er þar að auki eigin 
herra í veitingabransanum. Þetta 
var því langþráð frí. Við vild-
um bæta öðru landi við og fyrst 
fannst mér Singapúr heillandi. 
Svo var mér bent á að ein nótt þar 
væri jafndýr tíu nóttum í Taílandi. 
Við enduðum því á því að fljúga 
til Stokkhólms og flugum þang-
að beint til Bangkok þar sem við 
stoppuðum í átta nætur.“

Dvölin á Taílandi var virkilega 
eftirminnileg að sögn Magnúsar. 
„Ég sé svo sannarlega ekki eftir að 
hafa heimsótt Taíland. Við dvöld-
um á Pattaya-ströndinni sem er að 
mínu mati algjör toppstaður. Þar 
er svo mikið líf, fallegar strendur 
og mjög stutt út í margar falleg-
ar eyjar. Og ekki má gleyma götu-
matnum, hann var rosalega góður 
þar sem finna mátti til dæmis 
ferskan humar og rækjur á mann-
sæmandi verði en sams konar veit-
ingar kosta skrilljónir í Evrópu.“

Að átta dögum liðnum var 
haldið til Filippseyja þar sem 
hjónin dvöldu í rúmlega fjórar 
vikur. „Fyrsta stopp var á eyjunni 
Mindanao þar sem mamma henn-
ar, stórbóndinn, býr og  starfar. 

Eyjan er önnur stærsta eyja Fil-
ippseyja, fjöllótt og með marga 

eldgíga. Hún þykir frekar ótryggur 
staður, þar er mikið um mannrán 

og ég mátti aldrei vera einn á viss-
um svæðum. Það var ekki mikið 
um ferðamenn þarna og þegar 
ég fór upp í fjallahéruðin hitti ég 
börn sem höfðu aldrei séð hvítan 
mann og konur sem höfðu aldrei 
séð bláeygðan mann áður. En ég er 
nú ekki þekktur fyrir að vera feim-

inn maður og kaftaði heillengi við 
liðið.“

Næst var ferðinni heitið til 
Cebu, sem er eyjaklasi sem sam-
anstendur af Cebu og 167 eyjum 
og smáeyjum. Höfuðborg eyja-
klasans er Cebu City sem einn-
ig er elsta borg Filippseyja. „Fjöl-
skylda konu minnar er þaðan. 
Þar var töluvert meira um ferða-
menn og við ferðuðumst heilmik-
ið um. Einn daginn leigði ég mér 
líka skellinöðru og keyrði milli 
fiskiþorpanna. Það var virkilega 
gaman að kynnast fólkinu þar en 
íbúar Filippseyja eru indælt og 
gott fólk.“

Síðustu fjórum dögum ferðar-
innar var eytt í Bangkok, höfuð-
borg Taílands. „Ég var alveg rosa-
lega hrifinn af borginni. Hún er 
mjög nýtískuleg og lífleg og þar er 
allt iðandi af lífi. Götumaturinn 
þar var æðislegur. Ég var svo heill-
aður af honum að ég sendi bara 
konuna í verslunarmiðstöðvarnar 
á meðan ég skoðaði matinn enda 
fannst mér hann vera einn af há-
punktum ferðarinnar, vel krydd-
aður og blæbrigðaríkur. Við eigum 
örugglega eftir að koma þangað 
aftur og skoða meira. Kannski set 
ég bara upp Texasborgara í Bang-
kok? Maður þarf víst að hafa vinnu 
ef maður vill dvelja þar lengi.“ 

Ég var alveg 
rosalega hrifinn af 
Bangkok, höfuðborg 
Taílands. Hún er mjög 
nýtískuleg og lífleg og 
þar er allt iðandi af lífi. 

Götumaturinn var æðislegur
Magnús Ingi Magnússon veitingamaður og kona hans eru nýkomin úr reisu til Filippseyja og Taílands. Fjölskylda konu hans býr á 
Filippseyjum og ferðuðust þau víða um landið. Taíland var síðan stór bónus en Magnús hreifst mjög af götumatnum og lífinu þar.

Frá giftingarveislu ættingja Önulisu á Filippseyjum.

Ljúffeng sjávarréttapítsa á Pattaya-strönd-
inni á Taílandi.

Fimm ár eru síðan hjónin Magnús og Analisa heimsóttu síðast heimahaga Analisu. MYNDIR/ÚR EINKASAFNI
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NORÐURLANDAÞJÓÐIR 
VEL TENGDAR
Danir eru net- og símvæddasta 
þjóð veraldar samkvæmt lista 
ITU (International Telecomm-
unication Union). Suður-Kórea 
kemur þar á eftir. 

Aðrar Norðurlandaþjóðir 
skipa sér í tíu efstu sæti listans 
sem á eru 166 lönd. Svíar eru í 
þriðja sæti og Íslendingar í því 
fjórða. Norðmenn eru í sjötta 
og Finnar í áttunda sæti. Af 
öðrum þjóðum ofarlega á lista 
má nefna Breta í fimmta sæti og 
Hollendinga í sjöunda, Kína er 
í níunda sæti og Lúxemborg í 
tíunda. Japan skipar svo ellefta 
sæti.

Listinn nær yfir internet- og 
símanotkun íbúa. Tíu neðstu 
löndin á listanum eru öll í Afríku.

SPJALL UM ASÍUFERÐIR 
Allir þeir sem dreymir um að fara 
í bakpokaferðalag um Asíu ættu 
að mæta á fund í Stúdentakjallar-
anum næstkomandi þriðjudag  
klukkan sex. Þar verður hægt að 
fræðast um alla þá spennandi 
möguleika sem Asía hefur upp 
á að bjóða fyrir ævintýraþyrsta 
ferðalanga. Sérstök áhersla 
verður lögð á Taíland, Kambódíu, 
Víetnam, Laos, Mjanmar, Balí og 
Indland.
Sannkallaður atvinnumaður í bak-
pokaferðum um Asíu sem hefur 
meðal annars unnið þar sem 
leiðsögumaður og þekkir álfuna 
betur en flestir verður á staðnum. 
Einnig ætla Sigurður Þorsteins-
son (Diddi) og Frosti Logason úr 
Harmageddon að sýna myndir frá 
AsíAfríku-reisunni sinni, deila vel 
völdum sögum og frumsýna nýtt 
myndband úr ferðinni. Ferða-
sérfræðingar KILROY verða líka í 

Stúdentakjallar-
anum til þess 

að spjalla 
við gesti 
um sínar 
Asíuferðir 
og gefa 
góð ráð.

Einn af hverjum þremur sem svöruðu í norskri ferðakönnun vill að for-
eldrar með börn sitji sér í flugvélum, sem sagt að til séu barnlaus svæði. 
Einn af hverjum fimm er til í að borga meira fyrir að losna við að hafa 
organdi barn nálægt sér taki ferðin meira en sjö klukkustundir. Könnun 
sýnir að yngra fólk, 30-49 ára, er frekar á þessari skoðun en eldra fólk. 
Karlar eru frekar til í að borga fyrir næði en konur. Karlar yfir 65 ára vilja 
alls ekki borga meira fyrir ferðalagið gegn meira næði. Einstaka flugfélög 
hafa búið til sérstök svæði í vélunum fyrir barnafjölskyldur og má þar 
nefna Scoot Airlines og Air Asia. Sum flugfélög hafa reglur um smábörn á 
fyrsta farrými, til dæmis Malaysia Airlines.

Netmiðillinn VG spurði forráðamenn Norwegian og SAS hvort slíkar 
reglur væru fyrirhugaðar hjá þeim félögum en svarið var neitandi. „Hjá 
okkur eru allir velkomnir. Börn eru ekki vandamál.“ Upplýsingafulltrúi hjá 
SAS sagði að fleiri kvartanir bærust vegna fullorðinna einstaklinga en barna. 

VILJA NÆÐI Í FLUGVÉLINNI

VIÐ
SKUTLUM
ÞÉR!

*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

OR

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.


