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Verkefnið miðar ekki bara 
að því að sýna ævintýra-
la nd ið Vest f i rði. Það 

miðar einnig að því að kynn-
ast fólkinu sem hér býr og segja 
sögur af því. Það hafa nefni-
lega ekki allir áhuga á skíða-
mennsku, kajakróðri eða hest-
um, en langf lestir hafa áhuga 
á fólki,“ segir Haukur Sigurðs-

son, ljósmyndari, leiðsögumað-
ur og mannfræðingur, sem býr 
á Ísafirði og vinnur nú að afar 
skem mt i leg u ma rkaðsáta k i 
sem á að auka áhuga ferðafólks 
á Vestfjörðum.

„Þessi hugmynd kom upp 
síðasta sumar en þau hjá Mark-
aðsstofu Vestfjarða voru á hött-
unum eftir ljósmyndum fyrir 

kynningarefnið þeirra. Ég kom 
með þá hugmynd að gera þetta 
að ársverkefni og vel var tekið 
í það – enda nauðsynlegt að 
kynna Vestfirði á öllum árstíð-
um,“ lýsir Haukur sem hefur 
frá ársbyrjun starfað við það 
að koma Vestf jörðum betur 
á kortið. „Ég mun ferðast um 
Vestfirði og lenda í ævintýrum, 

safna ljósmyndum, myndbönd-
um og sögum á ferðum mínum 
og skrifa texta um það sem fyrir 
augu ber,“ segir Haukur en 
bloggsíðan Bestfjords.is er stór 
hluti af verkefninu.

Á stöðugu flandri
Bestfjords.is var opnuð form-
lega fyrir rúmum mánuði. „Ég 

skrifa mestallt sjálfur á ensku 
en hef þó fengið enskumæl-
andi fólk til að lesa yfir hjá mér 
og færa í stílinn,“ segir Hauk-
ur sem hefur nú þegar ferðast 
mikið um Vestfirði. „Í janúar 
fór ég í tveggja vikna ferð um 
alla Vestfirði, keyrði á Strandir 
og sunnanverða Vestfirði sem 
ég hafði aldrei gert að vetri 

Haukur fór í kajakferð í mars ásamt Maik Brötzmann og svo gistu þeir í tjaldi undir blikandi norðurljósum. MYND/HAUKUR SIGURÐSSON

Ferðast um 
Vestfirði í heilt ár
Haukur Sigurðsson, mannfræðingur og leiðsögumaður, stendur að baki 
skemmtilegri vefsíðu sem heitir Bestfjords.is. Er það hluti af árslöngu verkefni 
hans fyrir Markaðsstofu Vestfjarða en Haukur mun ferðast um Vestfirði, taka 
myndir af ævintýrum sínum og segja sögur af stöðum og fólki.

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

Bestu meltingargerlar
sem ég hef prófað

”
“

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur

frá Háskóla Íslands.



Audrey, Jay og Camilla fikra sig upp gilið fyrir ofan Flateyri.

Guðmundur Björnsson fyrir framan 29 ára gamlan Suzuki Fox-jeppann sinn á Hólmavík.

Ísklifrararnir Viðar og Sigga eru hér mætt í kaffi og meððí til 
Begga og Lóu á Mýrum í Dýrafirði eftir vel heppnaða klifurferð.

Gott er að ylja sér í heitu pottunum á Drangsnesi meðan brimið 
dynur á grjótgarðinum.

Frá Pollinum í Tálknafirði.

Maik Brötzmann rær hér úti fyrir Folafæti í Ísafjarðardjúpi. MYNDIR/HAUKUR SIGURÐSSON

til. Í sumar verð ég á miklu 
f landri á milli staða, sérstaklega 
þegar heiðarnar verða opnaðar,“ 
segir Haukur sem reiknar með 
að vera á faraldsfæri um Vest-
fjarðakjálkann út árið og hefur 
engar áhyggjur af því að verða 
uppiskroppa með áhugaverða 
staði eða fólk til að heimsækja.

Þótt Haukur sjái að mestu 
um skriftir er hugmyndin að 
hann fái f leira fólk til að leggja 
hönd á plóg. „Fyrir nokkru var 
til dæmis fjögurra manna hópur 
skíðamanna og ljósmyndara á 
ferð í Norðurfirði á Ströndum. 
Þar dvaldi hann í viku við ljós-
myndun og skriftir og afrakst-
ur þeirrar vinnu fer á síðuna.“

Lítt þekktur ævintýraheimur
Þótt Vestfirðir skarti ægifag-
urri náttúru og mörgum af-
þreyingar- og útivistarmögu-
leikum er ferðamannastraum-
urinn þangað í minna lagi. „Ég 
las það einhvers staðar að innan 
við tvö prósent útlendra ferða-
manna komi t il Vestf jarða,“ 
segir Haukur enda sé stemn-
ingin allt önnur þar en á Suður-
landi. „Það er ekkert gullæði hér 
í ferðamannabransanum eins 
og á Suðurlandi þar sem hót-
elin eru uppbókuð allan ársins 
hring. Hér er allt miklu rólegra 
og frá október og fram í mars 
er viðburður að sjá ferðamann 
úti á götu,“ segir hann glettinn. 
Þessi ferðamanna- og íbúafæð 
er þó einnig það sem mörgum 
þykir heillandi.

Að mati Hauks hafa Vestfirð-
ir ekki verið nógu vel kynnt-
ir sem áfangastaður og nú er 
ætlunin að gera skurk í því, til 
dæmis með hinni skemmtilegu 
síðu Bestfjords.is. „Við munum 
herja á samfélagsmiðlana og 
önnur forrit eins og Instagram. 
Við fáum nú þegar meiri dreif-
ingu á ýmsum miðlum á net-
inu vegna Bestfjords-síðunn-
ar, til dæmis á síðum á borð við 
Inspired by Iceland. Svo erum 
við í góðu samstarfi við Ferða-
málastofu til að koma okkur á 
framfæri. Ég held að við séum 
núna að standa okkur mjög vel í 
þessum málum miðað við aðrar 
markaðsstofur landshlutanna,“ 
segir Haukur og vonast til að 
ferðamenn muni kveikja á per-
unni og heimsækja Vestfirði í 
meiri mæli.

Haukur Sigurðsson.
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
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MALLORCA 
Fjölskylduparadís: dagflug, góð hótel, barnaklúbbar 
og steinsnar frá hinni dásamlegu borg Palma.

NETVERÐ FRÁ mv. 2+2 PORTO DRACH****

89.900 KR. 7.–14. júlí
VERÐ FRÁ 120.000 KR. MV. 2 FULLORÐNA

TENERIFE 
Eitthvað fyrir alla. Fjölbreytt úrval gististaða, 
afþreying, stórkostlegur dýragarður og einstakur 
vatnsrennibrautagarður.

NETVERÐ FRÁ mv. 2+2 AGUAMAR***

89.900 KR. 27. maí – 3. júní
VERÐ FRÁ 99.900 KR. MV. 2 FULLORÐNA

GARDAVATNIÐ SÉRFERÐ

13.–20. júní. Ein þekktasta perla Norður-Ítalíu. Í skjóli 
Alpanna í norðri og með Pó-sléttuna fyrir sunnan 
liggur þetta stærsta vatn Ítalíu.

NETVERÐ FRÁ FARARSTJÓRI:

194.600 KR. Hlíf Ingibjörnsdóttir

ÍTALSKA RIVÍERAN SÉRFERÐ

6.–13. júní. Margrómaðar perlur Lígúríu og Toskana 
kannaðar.

NETVERÐ Í TVÍBÝLI Fararstjóri:

239.500 KR. Ágústa Sigrún Ágústsdóttir

Úrval Útsýn | Hlíðasmára 19 | 201 Kópavogi | 585 4000 | uu.isInnifalið í verði hjá Úrvali Útsýn er flug, gisting, íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, 20 kg ferðataska og handfarangur.
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COSTA BRAVA 
Sameinar strönd og borg enda skammt frá Barcelona. 
Kjörinn staður fyrir pör og fjölskyldur sem vilja slaka á og 
drekka í sig spænska menningu.

NETVERÐ FRÁ mv. 2+2 COSTA ENCANTADA****

85.900 KR. 22.–30. maí
VERÐ FRÁ 103.900 KR. MV. 2 FULLORÐNA

ÍTALÍA HEILLAR SÉRFERÐ

20.–27. júní. Dýrðardvöl við Lago Maggiore og 
Comovatn þar sem Alpafjöllin teygja sig suður á Ítalíu 
liggja nokkur undurfögur stöðuvötn.

NETVERÐ Í TVÍBÝLI 

109.900 KR. 
Fararstjóri:

Ása Marin Hafsteinsdóttir
og Einvarður Jóhannsson

ALMERÍA 
Fjölskylduvænn staður, hagstætt verðlag og allt það 
besta sem spænsk menning hefur upp á að bjóða.

NETVERÐ FRÁ mv. 2+2 ARENA CENTER****

89.900 KR. 25. ágúst – 1. september
VERÐ FRÁ 108.900 KR. MV. 2 FULLORÐNA

SLÓVENÍA SÉRFERÐ

7.–15. ágúst. Sumar og sæla í Mið-Evrópu. Litla 
fallega landið sólarmegin í Ölpunum.

NETVERÐ Í TVÍBÝLI Fararstjóri:

217.500 KR. Ása María Valdimarsdóttir

2
sæti eftir

4
sæti eftir

4
sæti eftir

SUMAR 2015

Sumarið bíður 
  eftir þér
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Það sem kom Helgu Sigur-
bjarnadóttur innanhúss-
hönnuði helst á óvart á 

ferðalagi sínu um Afríku var hvað 
fólk var almennt glatt og ham-
ingjusamt þrátt fyrir að hafa ekki 
mikið á milli handanna. Hún fór 
ásamt eiginmanni sínum, Gunn-
ari Má Gunnarssyni, og fleiri Ís-
lendingum til Tansaníu til að klífa 
Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku. 
„Við byrjuðum á að vera í einn og 
hálfan dag í bæ sem heitir Moshi, 
tókum svo fjóra daga í að fara upp 
fjallið og vorum tvo daga á leiðinni 
niður,“ segir Helga.

Þegar Helga og samferðamenn 
hennar voru að hefja gönguna 
upp fjallið var keyrt upp í lítinn 
bæ sem er í um tvö þúsund metra 
hæð. Þar mættu þau börnum sem 
voru að koma heim úr skólan-
um. „Börnin búa þarna í skógin-
um og ganga um tíu kílómetra í og 
úr skóla á hverjum degi og ekkert 
endilega í skóm sem eru í þeirra 
númeri, það var ótrúleg upplif-
un að koma þarna. Það var líka 
afskaplega fallegt þarna og gang-
an var skemmtileg. Í byrjun göng-
unnar var mikið af gróðri, sól og 
um þrjátíu stiga hiti. Þegar við 
vorum komin efst upp í fjallið var 
umhverfið orðið frekar tungllegt 
og hitastigið um frostmark þann-
ig að landslagið og umhverfið allt 
var mjög ólíkt á leiðinni.“

Ekki svo erfið ganga
Til þess að ganga á Kilimanjaro 
segir Helga ekki nauðsynlegt að 
vera þaulvanur fjallgöngugarp-
ur. „Gangan er tæknilega séð ekki 
erfið þótt það sé að sjálfsögðu 
gott að hafa gengið eitthvað áður 
en lagt er í hann. Það sem er erf-
iðast við það að fara upp fjallið er 
hæðaraðlögunin, að vera í þessu 
þunna lofti. Það er ekki hægt að 
æfa fyrir það og það fer mismun-
andi í fólk. Þegar við komum 
þreytt niður fjallið og súrefnið 
jókst þá urðu allir svo glaðir að 

geta andað eðlilega aftur og allt 
varð eitthvað svo fallegt. Það var 
sérstaklega gaman að koma inn í 
regnskógana, að sjá alla fegurðina, 
finna lyktina og heyra hljóðin.“

Í fylgd milli herbergja
Hópurinn fór einnig í tvo safarí-
garða í ferðinni og segir Helga að 
skemmtilegt hafi verið að fylgj-
ast með dýrunum í sínu náttúru-
lega umhverfi. „Það var magnað 
að sjá það, ljónin lágu bara í mak-
indum við hliðina á bílnum sem 
við vorum í og þegar við fórum 
úr herberginu okkar niður í veit-

ingasalinn var okkur fylgt því ljón-
in geta komið alla leið inn. Hótel-
ið sem við gistum á var inni í saf-
arígarðinum og einu sinni þegar 
við sátum úti á svölum og vorum 
að njóta frísins þá komu fílar inn 
í garðinn og við gátum þá séð þá í 
mikilli nálægð,“ segir Helga. 

Margir þeirra sem ferðast til 
Afríku segja það líkt og að sýkj-
ast af bakteríu því þeir vilji fara 
þangað aftur og aftur. Helga tekur 
undir það. „Jú, „Afríkubakterí-
an“ er bráðsmitandi, það er engin 
spurning um að ég ætla að fara 
þangað aftur,“ segir hún og brosir. 

Smitaðist af 
Afríkubakteríunni
Helga Sigurbjarnadóttir gekk á hæsta fjall Afríku, Kilimanjaro, fyrir stuttu 
ásamt hópi Íslendinga. Hún segir engan vafa á að hún fari aftur til Afríku, 
upplifunin hafi verið það mikil, landslagið fallegt og fólkið skemmtilegt. 

Í Kibo hut-grunnbúðunum fyrir toppinn. Þarna var hópurinn búinn að að ganga í sex tíma og var að undirbúa sig fyrir að gangan á 
toppinn hæfist. MYNDIR ÚR EINKASAFNI 

Þessa glöðu krakka hittu Íslendingarnir á leiðinni upp Kilimanjaro. 

Á leiðinni upp fjallið  var umhverfið fjölbreytt, neðarlega var mikið um gróður en ofar var 
það líkt og á tunglinu. 

www.gaman.is / gaman@gaman.is / Gaman Ferðir fljúga með WOW air  

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn 
eða 4 fullorðna.* Ferðatímabil frá 4. júlí 2015. 
Innifalið er flug með sköttum, gisting í 7 
nætur og 20 kg taska báðar leiðir.

Tenerife
Apartmentos Aguamar ***
 

 

*Verð á mann frá 93.800 kr. miðað við 2 fullorðna.

79.100 kr.Frá:

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn 
(2-12 ára).* Ferðatímabil frá 1. júní 2015. 
Innifalið er flug með sköttum, gisting í 7 
nætur, hálft fæði og 20 kg taska báðar leiðir.

Alicante
Albir Playa **** 

 

*Verð á mann frá 115.900 kr. miðað við 2 fullorðna.

95.900 kr.Frá:

Meiri sól 
með Gaman Ferðum!

 

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn
(2-12 ára).* Ferðatímabil frá 6.júní 2015. 
Innifalið er flug með sköttum, gisting í 7 
nætur, hálft fæði og 20 kg taska báðar leiðir.

Costa Brava
Aqua Montegut Hotel ****

 

*Verð á mann frá 91.600 kr. miðað við 2 fullorðna.

77.000 kr.Frá:

Verð á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn 
(2- 6 ára).* Ferðatímabil frá 1. júní 2015. 
Innifalið er flug með sköttum, gisting í 7 
nætur með hálfu fæði og 20 kg taska 
báðar leiðir.

Tenerife
Costa Adeje Palace ****   

 

*Verð á mann frá 126.500 kr. miðað við 2 fullorðna.

103.900 kr.Frá:



ÓMISSANDI  
FERÐAFÉLAGAR
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Sigríður Inga var spurð hvern-
ig væri að búa í borginni. Hún 
var fús til að svara nokkrum 

spurningum. 
Hvað ertu að gera í Singapúr? 

Ég er heimavinnandi en hef einn-
ig unnið í fjarvinnu fyrir tímaritið Í 
boði náttúrunnar. Maðurinn minn, 
Jón Áki Leifsson, vinnur fyrir Acta-
vis og við f luttum hingað þegar 
staðan hans var færð frá Sviss til 
Singapúr.

Er gott að búa í borginni? Já, 
það er mjög gott. Singapúr er mjög 
falleg og gróðursæl borg með mörg-
um grænum svæðum, þótt hún sé 
afar þéttbýl. Veðrið er nær allt-
af gott, samgöngur eru skilvirkar 
og hér er nær öll þjónusta til fyrir-
myndar. Singapúr er mjög hrein og 
örugg borg. Lítið er um glæpi, enda 
harðar refsingar eða sektir við lög-
brotum. 

Hvað hefur komið þér á óvart? 
Að veðurfarið er tilbreytingalít-
ið, það er alltaf heitt og mikill raki 
í loftinu. Að margir borgarbúar 
kannast við Ísland og ég hef hitt 
einn leigubílstjóra sem hefur komið 
þangað. Að ég þarf oft að tilgreina 
af hvaða kynþætti ég er þegar ég 
fylli út eyðublöð, til dæmis hjá 
læknum. 

Er hagstætt að kaupa í matinn 
og lifa í þessari borg? Nei, Singapúr 
er ein dýrasta borg í heimi. Leigu-
verð er mjög hátt og það er dýrt 
að kaupa í matinn. Kjöt, fiskur og 
mjólkurvara er mun dýrari en á Ís-
landi en hins vegar er hægt að fara 
á matarmarkaði og kaupa grænmeti 
og ávexti fyrir sanngjarnt verð. 

Er mikill munur að lifa þarna 
og í vestrænni borg? Það er ekki 
eins mikill munur og ég átti von á. 
Singapúr er mjög vestræn miðað við 
að borgin er í Asíu. Singapúr er oft 
kölluð Asía fyrir byrjendur. 

Hefur þú ferðast mikið frá 
Singapúr? Já, við höfum farið til 
Taílands, Malasíu, Kambódíu, 
Hong Kong, Makau og Víetnams 
og í sumar förum við til Japan og 
Indónesíu. 

Hvað ætlið þið að vera lengi?  
Eins og staðan er núna lítur út fyrir 
að við flytjum í lok ársins. 

Hvert er ferðinni heitið næst? 
Okkur langar mest að flytja til Ís-
lands en það fer eftir vinnumálum 
hvar við endum.

Færðu heimþrá? Fyrst eftir 
að við fluttum hingað fékk ég oft 
heimþrá en ekki lengur. Hins vegar 
sakna ég fjölskyldu minnar og vina 
og ferska loftsins og birtunnar á Ís-
landi. 

Alltaf gott veður
Sigríður Inga Sigurðardóttir blaðamaður flutti ásamt fjölskyldu sinni, 
eiginmanni, Jóni Áka Leifssyni, og þremur börnum, til Singapúr í janúar 2014. 
Þangað fluttu þau frá Sviss en þar á undan bjuggu þau í Danmörku. 

Singapúr er glæsileg borg.

Það er gott að skella sér í laugina í hitanum.

Barnaafmæli í Singapúr. Hildur Björg, Sigríður Inga, Haukur Freyr, Jón Áki og Leifur Már.
MYNDIR/EINKAEIGN

Gerðu verðsamanburð,
það borgar s ig!

ÞÚ
GETUR
FLOGIÐ!

BARCELONA flug f rá

18.999 kr.

ALICANTE, BENIDORM flug f rá

18.999 kr.
maí  -  jún í  2015  

MÍL ANÓ flug f rá

12.999 kr.
maí  -  jún í  2015  

maí  -  jún í  2015  

RÓM flug f rá

16.999 kr.
jún í  -  jú l í  2015  

TENERIFE flug f rá

19.999 kr.
maí  -  jún í  2015  

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   

*999 kr. bókunargjald leggst ofan á hverja bókun og töskugjald er ekki innifalið 
 nema annað sé tekið fram.
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Heimilaskipti eru hentugur 
kostur þegar fjölskyldur ferðast 
en með þeim má spara háar 
upphæðir sem annars færu 
í hótelkostnað. Hægt er að 
komast í samband við fólk sem 
vill skipta á heimilum um allan 
heim á sérstökum vefsíðum 
með lítilli fyrirhöfn. Yfirleitt 
er eitthvert mánaðar- eða ár-
gjald fyrir skráningu en flestar 
síðurnar bjóða tveggja vikna 
prufutímabil án endurgjalds. Þá 
er hægt að skoða hvað er í boði 
áður en fólk skráir sig inn og 
hvers konar undirbúning þarf til 
að vera með.

Hverjir eru kostirnir við að 
heimilaskipti?
● Enginn hótelkostnaður sem 

er alltaf kostur og sérstaklega 
þegar fjölskyldur ferðast.

● Hægt að kaupa inn og elda 
„heima“ í eldhúsi og spara 
þannig peninga.

● Krakkarnir geta leikið sér með 
leikföng gestgjafanna og jafn-
vel leikið við leikfélaga þeirra 
í götunni. Stundum er meira 
að segja hægt að hringja í 
barnapössun gestgjafanna.

● Hægt að hanga „heima“ uppi í 
sófa á rigningardögum.

● Oft er aðgangur að bíl og 
reiðhjólum fjölskyldunnar.

● Hægt að kynnast viðkomandi 
svæði vel með því að „búa“ 
þar eins og heimamenn. 

● Heimilið þitt stendur ekki 
autt þann tíma sem þú ert í 
burtu og gestirnir sjá um að 
vökva blómin og jafnvel gefa 
kettinum.

Auðveldlega má finna vefsíður 
sem halda utan um heimila-
skipti. Með einfaldri leit á 
Google komu eftirfarandi síður 
upp:
intervac.com
homexchange.com
homeforexchange.com
lovehomeswap.com
homebase-hols.com
ihen.com

NOTALEG STEMMING 
Í HEIMILASKIPTUM

Matarvagnar hertaka Brussel
Stærsta samkoma matarvagna (e. food trucks) í Evrópu verður haldin í Brussel í Belgíu í 
næstu viku. Hátíðin var haldin í fyrsta skiptið á síðasta ári og var afar vel sótt af mataráhuga-
mönnum af ýmsum þjóðernum. Í ár búast skipuleggjendur hátíðarinnar við mikilli fjölgun 
gesta og áætla að rúmlega 80.000 gestir mæti en ekkert kostar inn á hátíðina. Í fyrra seldu 30 
matarvagnar fjölbreyttan mat en í ár verða þeir um 80 talsins. Flestir þeirra koma frá Belgíu, 
Frakklandi, Hollandi og Lúxemborg og boðið er upp á þjóðlegan mat í bland við mat frá öllum 
heimshornum. Gestir geta því sannarlega búist við miklum veisluhöldum fyrir bragðlaukana.  
Hátíðin fer fram í gamla miðbæjarkjarnanum, skammt frá Grand Place, sem myndar glæsilega 
umgjörð um þessa skemmtilegu hátíð. 
Hátíðin hefst 8. maí og stendur yfir fram á sunnudag en á lokadegi hátíðarinnar er einnig írsk 
hátíð haldin í miðbæ Brussel. Þar verður meðal annars boðið upp á fjölda ókeypis tónleika í 
bland við aðra skemmtilega viðburði.
Áhugasamir ferðalangar sem eiga leið um Brussel geta kynnt sér hátíðina á brusselsfood-
truckfestival.be.

VIÐ
SKUTLUM
ÞÉR!

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.

*Miðast við að keyptur sé miði fram og til baka frá BSÍ eða Keflavíkurflugvelli á 3.500 kr.

1.750 kr.*
FYRIR AÐEINS


