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Kynningar: Hótel Kea

Hótel Kea er eitt af elstu og þekktustu hótelum landsins og stendur á frábærum stað í miðbæ Akureyrar. Veturinn verður líflegur á hótelinu enda margt að gerast í bænum. MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Hótel Kea –

í hjarta Akureyrar
Að koma til Akureyrar er nánast eins og skreppa til útlanda enda hefur bærinn upp á allt að bjóða
sem ferðalanga þyrstir í, menningu, skemmtun, útivist og frábæra matsölustaði. Hótel Kea er eitt
þekktasta kennileiti Akureyrar og býður upp á ýmis tilboð fyrir hópa og einstaklinga í vetur. ➛2

H

ótel Kea er eitt af elstu
og þekktustu hótelum
landsins,og partur af keðju
Keahótela sem reka 11 hótel á
fjórum stöðum á landinu. Hótelið
stendur á frábærum stað í miðbæ
Akureyrar. „Við erum á einu mest
myndaða horni Norðurlands,“
segir Hrafnhildur E. Karlsdóttir

hótelstjóri glaðlega. Hún hlakkar
til vetrarins sem hún spáir að verði
líflegur enda nóg um að vera í
bænum.

Helgarferð til útlanda á
Íslandi
„Oft er talað um að Akureyri sé
útlönd á Íslandi, enda er stemning-

in hér alveg sérstök. Margir kunna
jafn vel að meta að koma hingað
norður eins og að fara í helgarferð
til borga í Evrópu sem þeir þekkja
vel.“ Á Akureyri er enda allt til alls.
„Við erum hér í miðri hringiðunni
með mikið úrval af afþreyingu í
og við bæinn, hvort sem það er
að skíða í Hlíðarfjalli, hlaupa,

ganga eða hjóla í Kjarnaskógi eða
öðrum útivistarperlum í kringum
bæinn. Listaáhugafólk er alveg á
réttum stað enda erum við staðsett
í Listagilinu. Í Hofi er hægt að fara
á fjölbreyttar leiksýningar og tónleika auk þess sem veitingastaðir
og skemmtistaðir bæjarins eru
frábærir,“ telur Hrafnhildur upp.

Skíðaáhugafólk hefur löngum haft
dálæti á brekkunum í Hlíðarfjalli
en þær verða opnaðar einmitt í lok
nóvember.
Hrafnhildur bendir einnig á að
Akureyri sé frábærlega staðsett
með tilliti til helstu náttúruperla
landsins sem má finna í um 100
kílómetra radíus frá bænum. „Fólk
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Stemningin á
Akureyri yfir
vetrarmánuðina
er frábær og
gleðin ávallt í
fyrirrúmi.

Framhald af forsíðu ➛
hefur líka sýnt skemmtilegum
nýjungum mikinn áhuga á borð
við sjóböðin á Húsavík og bjórböðin á Árskógsströnd.“

Jólahlaðborðin sívinsæl
„Við leggjum mikla áherslu á
góðan mat og þjónustu hér á
hótelinu. Veitingastaðurinn okkar,
Múlaberg Bistro & Bar, er einn
mest spennandi veitingastaður á
Norðurlandi og er afar vel sóttur
bæði af gestum og heimamönnum.
Morgunverðarhlaðborðið okkar
er afskaplega gott og er innifalið í
okkar verðum.“
Jólahlaðborðin á Hótel Kea eru
mjög vinsæl enda löngu búin að
skapa sér sess meðal landsmanna
og þykja afar glæsileg. „Við höldum
í hefðir en bjóðum alltaf upp á
einhverjar spennandi nýjungar.
Pantanir streyma inn og fólk þarf
að huga að því að panta í tíma því
nú þegar eru nokkrar dagsetningar
uppseldar.“

104 herbergi eru á hótelinu og því gisting fyrir rúmlega 200 manns.

Beint flug lyftistöng
Undanfarin ár hafa Íslendingar
verið í miklum meirihluta gesta
á veturna. Þetta breyttist mikið
síðasta vetur þegar hófst beint flug
til Akureyrar frá Bretlandi og Skotlandi. „Það var gríðarleg lyftistöng
fyrir okkur og við eigum von á
talsvert mörgum Bretum í vetur, en
fyrsta flugið er 10. desember. Við
hlökkum mikið til að taka á móti
þeim og öllum þeim Íslendingum
sem leggja leið sína til okkar.“

Pakkar og tilboð fyrir hópa
Á hótelinu eru 104 herbergi og
því pláss fyrir rúmlega 200 gesti.
Enn fleiri komast fyrir í veitingasal
hótelsins. „Við getum því tekið á
móti stórum sem smáum hópum
og höfum mikla reynslu í því að
skipuleggja komur hópa í kringum
fundi, ráðstefnur og árshátíðir,“

segir Hrafnhildur. Hún bendir á að
Hótel Kea bjóði upp á sérhannaða
pakka fyrir hópa og einstaklinga,
en þá er tvinnuð saman ýmis
afþreying, gisting og morgunverður.

Hrafnhildur
hótelstjóri og
Jón Friðrik veitingastjóri.

Múlaberg Bistro & Bar er vinsæll veitingastaður.

Nánari upplýsingar á
www.keahotels.is og í netfanginu
kea@keahotels.is Sími: 460-2000

Gisting og jólahlaðborð
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Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumaður auglýsinga: Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 512 5483

Veffang: frettabladid.is

facebook: stigurskoverzlun
instagram: stigur_skoverzlun
snap: stigurskor

Stígur Glerártorgi Opnunartími: Mán til föstud. 10-18.30, laugard. 10-18, sunnud. 12-17
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Paradís útivistarfólksins
Norðurland er land vetrarævintýra. Þar má finna óteljandi tækifæri til útivistar og fjölskyldufjörs.
Hvort sem fólk hneigist til gönguferða eða jaðarsports, getur það fundið eitthvað við sitt hæfi.
Sólveig
Gísladóttir
Skagfirðingar,
Eyvirðingar
og Húnvetningar eru
þekktir hestamenn. Ekki er
úr vegi að nýta
sér þjónustu
þeirra fjölmörgu
hestaleiga sem
er að finna á
Norðurlandi og
skoða náttúruna
af hestbaki.

solveig@frettabladid.is

Á skíðum skemmti ég mér
Hvergi er betur hægt að treysta
á snjó en á Norðurlandi. Fjölmörg skíðasvæði er að finna á öllu
svæðinu og má þar helst nefna
Hlíðarfjall á Akureyri, Tindaöxl
á Ólafsfirði, Böggvisstaðafjall
við Dalvík, skíðasvæði Tindastóls á Sauðárkróki, skíðasvæðið
í Húsavíkurfjalli og skíðasvæðið í
Skarðsdal við Siglufjörð. Auk þess
bjóða ýmis ferðaþjónustufyrirtæki upp á ævintýralegar ferðir á
ótroðnar slóðir með þyrlum eða
snjótroðurum.

NORDICPHOTOS/
GETTY

Sundlaugar og baðstaðir
Eftir góða útivist er ekkert betra
en að slaka á í heitu vatni. Úrvalið
af baðstöðum er mikið á Norðurlandi. Sem dæmi má nefna Jarðböðin við Mývatn og Sjóböðin á
Húsavík sem er glæný aðstaða á
Húsavíkurhöfða þar sem böðin eru
fyllt með heitum sjó sem kemur úr
nærliggjandi borholum. Í Bjórböðunum á Árskógssandi liggur fólk
í baði sem er fyllt af bjór, vatni,
humlum og geri.
Sundlaugar eru fjölmargar á
Norðurlandi. Sundlaugin á Akur-

Óvíða er að
finna jafn góð
og fjölbreytt
skíðasvæði og á
Norðurlandi.

AÐ RAFBÍLL KÆMIST
HRINGVEGINN

92.000
SINNUM Á RAFMAGNINU
SEM NÝ GLERÁRVIRKJUN
FRAMLEIÐIR ÁRLEGA?

Jeppaferðir að vetrarlagi eru klassísk afþreying fyrir unnendur hálendisins.

www.eimur.is
facebook.com/eimurNA

eyri þykir einstaklega fjölskylduvæn enda nýbúið að taka allt í gegn
og bæta við rennibrautum. Sundlaugin á Hofsósi þykir einstök hvað
varðar hönnun og staðsetningu.

er frábært að upplifa náttúruna
og landið af hestbaki og því um að
gera að nýta sér einhverja af þeim
fjölmörgu hestaleigum sem er að
finna á bæjum á Norðurlandi.

Upp um fjöll og ofan í sjó

Fjölskyldufjör

Jeppaferðir eru klassískar um
vetrartímann. Ýmsir ferðaþjónustuaðilar sérhæfa sig í jeppaferðum af ýmsu tagi. Af annarri
skemmtilegri afþreyingu mætti
nefna hundasleðaferðir, kajakferðir, flúðasiglingar, ísklifur,
köfun, hvalaskoðun, vélsleða- og
snjóbílaferðir.

Ýmsir staðir heilla ungviðið.
Gaman er að ganga um Lystigarðinn á Akureyri, eða fara í Vogafjós
á austurströnd Mývatns þar sem
veitingastaðurinn er áfastur fjósinu
og gestir mega klappa kúnum. Húsdýragarðar eru sívinsælir en einn
slíkur er Daladýrð í Brúnagerði,
Fnjóskadal. Kaffi Kú er staðsett
fyrir ofan fjósið að bænum Garði
í Eyjafjarðarsveit, 10 km sunnan
Akureyrar. Fjósið er eitt það stærsta
og tæknivæddasta á landinu og
hægt að fylgjast með í gegnum glerskála við veitingastaðinn.

@ N4Grafík

Hott hott á hesti
instagram.com/eimur_iceland

Á Norðurlandi er gríðarlega sterk
hefð fyrir hrossarækt og hestamennsku, sér í lagi í Skagafirði,
Eyjafirði og Húnavatnssýslum. Það

6 KYNNINGARBLAÐ NORÐURLAND

2 7 . O K TÓ B E R 2 0 1 8 L AU G A R DAG U R

Perlan er falleg yfir veturinn
Hrísey er skemmtileg heim að sækja yfir veturinn. Eyjan býður upp á fallegar gönguleiðir, vinsæla
sundlaug og söfnin eru opin sé þess óskað. Veitingahúsin bjóða upp á fjölbreytta dagskrá.
Starri Freyr
Jónsson
starri@frettabladid.is

H

rísey, sem oft er kölluð
perla Eyjafjarðar, er önnur
stærsta eyja landsins á eftir
Heimaey og vinsæll viðkomustaður ferðamanna yfir sumartímann.
Eyjan er þó ekki síður skemmtileg
yfir vetrartímann þegar snjórinn
hylur hana og notalegt myrkrið
tekur við af miðnætursólinni segir
Linda María Ásgeirsdóttir, formaður Ferðamálafélags Hríseyjar.
„Yfir vetrartímann tekur við annars
konar afþreying hér í Hrísey sem er
vel sótt af íbúum og ferðamönnum.
Ferðamálafélag Hríseyjar hefur t.d.
frá árinu 2008 boðið upp á grjónagraut og slátur fyrsta laugardag í
mánuði yfir veturinn. Þetta er mjög
vinsæll viðburður og fjölsóttur.“

Margt í boði
Sundlaug eyjunnar er alltaf jafn
vinsæl enda frábær sundlaug segir
Linda María og er opin allt árið.
„Síðan má nefna að gamli skólinn
í Hrísey hýsir nú vinnustofur listamanna og þar dvelja listamenn
hvaðanæva úr heiminum allt árið.
Sú hefð hefur myndast að listamenn halda sýningu á afrakstri
dvalarinnar áður en þeir fara
héðan þannig að við erum með
skemmtilegar sýningar allt árið um
kring. Fyrr í vikunni hélt t.d. listamaður októbermánaðar, Amanda
Maciel Antunes frá Brasilíu,
sýningu og gjörning í Sæborg sem

Linda María Ásgeirsdóttir, formaður
Ferðamálafélags Hríseyjar.

er gamla félagsheimilið í Hrísey.“
Þessa helgi verður rithöfundurinn
Hallgrímur Helgason með upplestur úr nýju bókinni sinni í Verbúðinni 66 en hann á hús í Hrísey
og dvelur þar í fríum og í vinnutörnum að sögn Lindu Maríu.
„Fram undan í eyjunni eru síðan
jólahlaðborð, konukvöld, karlakvöld, kótelettukvöld og árleg og
ómissandi Þorláksmessuskata en
þessir viðburðir verða haldnir í
Verbúðinni 66 sem er veitingahús
í eyjunni sem var opnað snemma
árs 2016 og er opið um helgar yfir
veturinn. Það má því sannarlega
segja að við njótum lífsins fjarri
stressi og umferð.“

Náttúran breytist
Eðlilega fer allt í vetrargírinn
í svona fámennu samfélagi
yfir háveturinn og opnunartíminn styttist víða. „Hús Hákarla

Hrísey skartar sínu fegursta yfir vetrartímann og þá er dásamlegt að heimsækja eyjuna. MYND/FERÐAMÁLAFÉLAG HRÍSEYJAR

Jörundar og Holt – hús Öldu Halldórsdóttur eru opin þegar þess er
óskað, verslunin í Hrísey er opin
alla daga nema sunnudaga og
veitingastaðir eru opnir um helgar.
Opnunartíminn styttist líka víða,
eins og t.d. í sundlauginni.“
Náttúran breytir líka um svip yfir
veturinn og verður dásamleg með
sínum norðurljósum, kyrrð og
orku segir Linda María. „Ýmsar

gönguleiðir eru í boði um eyjuna
og er frábært að ganga á meðan
fært er. Mikið er um rjúpu hér
en hún er mjög gæf og hópast í
garðana þar sem hún fær að éta.
Einnig er gott að ganga á gönguskíðum um eyjuna og frábært að
fara að vitanum og sjá yfir allan
fjörðinn. Síðastliðinn mánuð hefur
líka verið hægt að sjá fullt af hval
austan megin á eyjunni. Þá hefur

hreinlega verið hægt að setjast
á næsta stein og upplifa ókeypis
hvalaskoðun. Því er óhætt að segja
að Hrísey bjóði upp á fjölbreytta
skemmtun við allra hæfi.“
Hægt er að kynna sér Hrísey og
hvað er í boði þar á vef Ferðamálafélags Hríseyjar (hrisey.is) og á
Facebook-síðu Ferðamálafélagsins.
Hríseyjarferjan Sævar gengur eins
allt árið eða 7-9 ferðir á dag.

Haukur á Græna hattinum í kvöld
Það eru tónleikar á Græna hattinum í kvöld. Haukur Tryggvason, veitingamaður og tónleikahaldari, verður á staðnum eins og undanfarin sextán ár, að undanskildum tveimur helgum í sumar.
Brynhildur
Björnsdóttir
Haukur Tryggvason hefur staðið
vaktina á Græna
hattinum í sextán ár og verður
að sjálfsögðu að
störfum í kvöld.

brynhildur@frettabladid.is

É

g er búinn að segja þessa
sögu svo rosalega oft,“ segir
Haukur og kímir þegar hann
er spurður um hvernig Græni
hatturinn varð til. „Í stuttu máli
sagt þá byrjaði Græni hatturinn
sem ballstaður en samkeppnin á
þeim tíma var nokkuð mikil svo
ég fékk þá fáránlegu hugmynd að
einbeita mér að því að vera bara
með tónleika. Svo í staðinn fyrir að
vera að fá fólk inn eftir miðnætti á
dansleik ákveð ég að prófa að hafa
tónleika sem byrja klukka átta eða
tíu á kvöldin og gekk náttúrlega
alveg fáránlega til að byrja með.“
Fyrstu tónleikarnir voru með
Jóni Ólafssyni einum árið 2005
og síðan hefur Græni hatturinn
blómstrað og þar er alls konar
tónlist flutt, allt frá sönglögum yfir
í þyngsta rokk. Græni hatturinn er
að flestra sögn einn besti tónleikastaður landsins í dag. „Það var til
dæmis hljómsveit frá New York að
spila hér á fimmtudagskvöldið,“
segir Haukur. „Þegar ég spurði
hvernig þeim hefði dottið í hug að
koma hingað sögðu þeir að þeir
hefðu flett upp á TripAdvisor og
fleiri stöðum og þar hefði Græni
hatturinn alls staðar skorað hæst
sem besti tónleikastaður á Íslandi.“
Og sá vinsælasti líka en nú þegar
er búið að bóka allar helgar fram í
mars og maí er þéttbókaður líka.
Meðal þeirra sem koma fram á
Græna hattinum á næstunni eru

Nú þegar er búið að
bóka allar helgar
fram í mars og maí er
þéttbókaður líka.

MYND/SKAPTI
HALLGRÍMSSON

Stjórnin, Jólagrautur Baggalúts
sem er skemmtun Hjálma, Baggalúts og Memfismafíunnar, Jónas
Sig, Moses Hightower, Dúkkulísurnar, Lay Low, Ljótu hálfvitarnir
og svo mætti lengi telja. Haukur
segir að viðskiptavinahópurinn sé

mjög fjölbreyttur. „Þetta er allt frá
fólki sem rétt sleppur inn vegna
aldurs og yfir í ellilífeyrisþega. Og
fólk er ekkert alltaf að velta fyrir
sér hvað er á dagskránni, langar
bara á tónleika á Græna hattinum.
Eitt fyrirtæki keypti til dæmis 25

miða á tónleikana í gær án þess að
hafa nokkra hugmynd um hverjir
væru að spila. Og þau spurðu ekki
einu sinni.“
Haukur hefur staðið vaktina í
sextán ár. „Ég er alltaf að vinna
þegar opið er,“ segir hann og

bætir við: „Ég tók mér sumarfrí í
fyrsta sinn á þessum sextán árum í
sumar, var frá í tvær helgar. Það var
dálítið skrýtið, en líka bara fínt.“
Aðspurður hvaða hljómsveitir
honum finnst skemmtilegast að
fá svarar hann: „Ég er kominn í þá
stöðu að geta valið úr og allt sem
ég bóka núna er eitthvað sem mér
finnst skemmtilegt.“
Græni hatturinn hefur staðið
óbreyttur öll þessi ár. „Ég hef eiginlega ekki breytt staðnum neitt
nema að sviðið hefur stækkað og
græjunum fjölgað. Ég á allar græjur
sem notaðar eru svo það er auðvelt
fyrir stórar hljómsveitir að koma,
þurfa bara að mæta með gítarinn
undir hendinni.“
Fjöldi tónleika á Græna hattinum nálgast sextán hundruð og í
kvöld bætist í þann hóp. „Í kvöld
verða það Meistarar dauðans sem
stíga á svið, mjög ung hljómsveit
sem spilar rokk og þungarokk.
Trommarinn er bara fjórtán ára
svo þeir koma í fylgd með fullorðnum.“
Og þá vitum við það: Meistarar
dauðans eru á Græna hattinum í
kvöld og Haukur auðvitað líka.

Trésmiðjan Stígandi tekur að sér
allt sem við kemur byggingum og
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu
verkstæði smíðum við nánast hvað
sem er, allt eftir þínum óskum. Við
leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og persónulega þjónustu.

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI
FAGMENN Í TRÉVERKI SÍÐAN 1947

TRÉSMIÐJAN STÍGANDI / SÍMI: 452 4123 / WWW.STIGANDIHF.IS
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Í töfraveröld jóla
Jólagleðin er
alltumlykjandi
í Jólagarðinum
og heimsókn
þangað eykur
enn á indælt
jólaskapið þegar
aðeins átta vikur
eru til jóla.

Á

ferðalagi um Norðurland er ómissandi að
koma við í Jólagarðinum í Eyjafirði, ekki
síst nú þegar átta vikur eru til jóla. Þar óma
jólalögin árið um kring, angan af norðlensku
jólahangikjöti er allt um kring og notalegt snark í
arni innan um dásamlegan jólavarning frá ýmsum
heimshornum í bland við jólapunt íslensks handverksfólks og jólalegt sælgæti. Þar er líka dýrindis
eplakofi og jólahúsið sjálft er eins og eldrautt
piparkökuhús með stórum stafasleikjóum og
lakkrískonfektmolum á þakinu. Í spennandi turni
leynist stærsta jóladagatal heims og óskabrunnur
ófæddra barna í norðlenskri náttúrudýrð og
undurfagurri kyrrð.

Hvalasafnið er einstaklega skemmtilegt safn fyrir alla fjölskylduna.

Fróðleikur og
skemmtun

Á

Norðurlandi er ótrúlega
margt að sjá og skoða. Þar
eru fjölmörg söfn og fræðasetur sem eru óþrjótandi uppspretta fróðleiks og skemmtunar.
Eitt þeirra er Hvalasafnið á Húsavík. Eins og nafnið bendir til er um
að ræða sérhæft safn um hvali og
tilgangur þess er að safna munum
og sögnum tengdum hvölum og
hvalveiðum, skráningu þeirra og
varðveislu. Safnið var stofnað árið
1997 og var upphaflega lítil sýning
í sal félagsheimilisins á efri hæð
Hótels Húsavíkur. Í dag er safnið
í gamla sláturhúsi Kaupfélags
Þingeyinga niðri við höfnina. Í
húsinu er 1.600 fermetra sýningarrými þar sem skoða má beinagrindur af mörgum tegundum
hvala og m.a. fá upplýsingar um
þessi stærstu dýr jarðar. Safnið er
þannig uppbyggt að börn jafnt sem
fullorðnir ættu að hafa gaman af
því að heimsækja það.
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Kaffihúsið „Gísli, Eiríkur, Helgi –
kaffihús Bakkabræðra“ á Dalvík er
vinsælt á TripAdvisor.

Vinsælast á
TripAdvisor

K

affihúsið „Gísli, Eiríkur, Helgi
– kaffihús Bakkabræðra“ á
Dalvík fær hæstu einkunn í
flokki veitingahúsi á Norðurlandi
á erlendu vefsíðunni TripAdvisor,
þar sem ferðamenn gefa alls kyns
þjónustu einkunn. Kaffihúsið fær
fullt hús stiga, fimm stjörnur, byggt
á 334 umsögnum og er vottað
sem afburðagott af vefsíðunni,
þar sem það fær stöðugt jákvæðar
umsagnir.
Á kaffihúsinu er boðið upp á
einfaldan kost, það eru bara þrír
hlutir á matseðlinum; fiskisúpa,
heimabakað brauð og salat. Viðskiptavinir segja að maturinn sé
sérlega bragðgóður og fagna því að
vera boðið upp á ábót. Það er líka
boðið upp á kökur, kaffi, kakó og
fleiri drykki.
Kaffihúsið er sagt notalegt, þægilegt og heillandi og starfsfólkið
vingjarnlegt. Það er vinsælt að
koma við á kaffihúsinu meðfram
heimsókn í hvalaskoðun og einn
viðskiptavinur sagði að það væri
jafnvel þess virði að gera sér ferð
frá Akureyri bara til að koma í
heimsókn.
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F ljúgandi sta r t
út í heim
Air Iceland Connect verður á rúntinum milli Akureyrar og Keflavíkur fjórum
sinnum í viku. Flogið verður alla mánudaga, miðvikudaga, fimmtudaga og
föstudaga.
Náðu fljúgandi starti í rómantíska borgarferð með stuttri viðkomu í Keflavík.
Eða skelltu þér með vinahópnum á völlinn. Hvað um að halda árshátíð í
evrópskri heimsborg? Upplagt fyrir vinnufélaga sem vilja halda hópinn alla
leið út í heim og aftur heim.
Bókaðu núna á airicelandconnect.is

