
Suðrænar strendur með sól 
og yl í bland við menningar-
borgir með ótal möguleikum 
til afþreyingar eru í boði á 
áfangastöðum Úrvals Útsýnar í 
ár. Stærsta ávaxtakista Evrópu 
og eini regnskógur álfunnar 
eru og innan seilingar. 

Eftir að hafa komið landsmönnum á 
skíði í Alpana lítur Þorsteinn Guð-
jónsson, framkvæmdastjóri Úr-
vals Útsýnar, fram á vorið og sum-
arið og er inntur eftir nýjungum í 
ferðaframboði. Hann nefnir fyrst 
Orlando. „Það er svolítið nýtt fyrir 
Íslendinga að fá pakkaferð til Flór-
ída. Þarna erum við með farar-

stjóra sem tekur 
á móti fólkinu á 
flugvellinum og 
þaðan bjóðum 
við upp á akst-
ur í gistinguna 
sem bæði getur 
verið á hótel-
um í miðbænum 
eða í húsum utan 
borgarinnar en 

þá mælum við með að fólk hafi bíl 
til að geta farið í búð að versla,“ 
lýsir hann. 

Lloret de Mar er nýr áfangastað-
ur hjá Úrvali Útsýn. Sá tilheyrir 
gullnu ströndinni Costa Brava við 
Barcelona. „Staðurinn er þægi-
legur, frekar lítill og þar eru engin 

risahótel,“ segir Þorsteinn. „Matar-
gerðarlistin er í hávegum og óvíða 
fyrirfinnast fleiri Michelin-staðir. 
Að hafa svo hina heillandi borg 
Barcelóna í bakgarðinum býður 
upp á mikla möguleika.“ 

Önnur nýjung er Almería á 
Spáni, „falda perlan við Miðjarðar-
hafið,“ eins og Þorsteinn orðar það. 
Ekki langt frá Costa del Sol. „Þetta 
er gríðarlega skemmtilegt svæði 
sem við bindum vonir við,“ segir 
hann og nefnir að ávaxta- og græn-
metiskista Evrópu sé á svæðinu í 
kring.  

Tenerife er staður sem Íslend-
ingar kunna vel að meta að sögn 
Þorsteins. „Þarna er svo jöfn veðr-
átta, hitinn kringum 30 gráðurnar 

allt árið enda temprar golfstraum-
inn niður hitann á sumrin og hitar 
upp á veturna. Maturinn er góður 
og það er hellingur við að vera.“

Hæsta fjall Spánar með athyglis-
verðum þjóðgarði og eina regnskógi 
í Evrópu er meðal þess sem setur 
svip á Tenerife. „Þar er líka mikil 
afþreying fyrir alla fjölskylduna, 
vatnagarðar og fleira slíkt,“ segir 
Þorsteinn og heldur áfram. „Svo 
er gaman að kynnast andstæðum 
eyjanna. Lansarote er eldfjalla-
eyja með eintómum vikri en ekki 
tekur nema hálftíma að fljúga yfir 
til Tenerife og þaðan eru bananar 
fluttir út. Bara að keyra hringinn í 
kringum Tenerife, sem er góð dags-
ferð, er frábær upplifun.“

Faldar og fjarlægar perlur

Þorsteinn er 
framkvæmdastjóri 
Úrvals Útsýnar.

Ekki er að efa að Tenerife er staður sem Íslendingar kunna vel að meta eins og Þorsteinn segir. 

● Sala á ferðum í sólina fer 
einstaklega vel af stað hjá 
Úrvali Útsýn og mun meiri 
eftirspurn er eftir þeim í ár 
en í fyrra. 

● Nýir áfangastaðir Úrvals Út-
sýnar á Spáni vekja athygli 
landsmanna. Annar þeirra 
er Almería í austurhluta 
Andalúsíu. Þar eru heima-
menn í meirihluta og einn-
ig meðal gesta svo sérkenni 
spænskrar menningar, hvít-
kölkuð hús, elskulegt fólk og 
seiðandi flamenco-tónlist ein-
kenna staðinn. 

● Annar nýr staður sem Úrval 
Útsýn er með ferðir til í 
sumar er Lloret de Mar á 
Costa Brava ströndinni. Að-
eins tekur klukkustund að 
fara með lest  þaðan beint á 
Römbluna í Barcelona svo 
auðvelt er að sameina sólar- 
og borgarferð.

● Tenerife er vinsælasti sólar-
áfangastaðurinn hjá Úrvali 
Útsýn. Hitastigið á eyjunni er 
28 til 32°C árið um kring.

● Apríl er yndislegur mánuður 
í Orlando á Flórída. Hitinn 
kringum 30 gráður og raka-
stigið við hæfi Íslendinga. 
Pakkaferðir eru í boði þang-
að á vegum Úrvals Útsýnar.

Eftirtektarvert

Suður um höfin – að sólgylltri strönd.

MIÐVIKUDAGUR 9. FEBRÚAR 2011  |  KYNNING

Áfangastaðir:

á mann m.v. 2 fullorðna.*

Eitt stærsta og mikilfenglegasta skemmtiferðaskip heims!

Nokkur sæti laus í þessa frábæru siglingu!
* Innifalið í verði ferðar. Flug til og frá Orlando. 
Gisting á The Florida Mall Hotel í Orlando með morgunverð í 
eina nótt. Skemmtisigling með fullu fæði og afþreyingu í 7 nætur. 
Þjórfé um borð í skipinu. Allar ferðir milli flugvalla, hótels og skips 

Ferðaskrifstofa

SKEMMTISIGLING: AUSTUR-KARÍBAHAF OG FLÓRÍDA   9.-17. APRÍL
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Laurence Sterne og Charles 
Dickens fóru ólíkar leiðir við að 
tjá upplifun sína af Ítalíu.

Allt frá áttundu öld fyrir Krists burð 
hafa sögur af ferðalögum heillað og 
kitlað ímyndunaraflið. Fjölmargir 
frægir rithöfundar hafa fært upp-
lifun sína af fjarlægum löndum í 
letur, þar á meðal Laurence Sterne 
og Charles Dickens, sem nálguðust 
Ítalíu hvor út frá sínu sjónarhorni og 
gáfu tóninn fyrir ferðabókmennta-
skrif allt fram á þennan dag. 

Orðabókarskýringin á ferðabók-
menntum er að um sé að ræða skrif 
byggð á staðreyndum, sem þó lúti 
lögmálum fagurbókmennta (það 
sem á ensku kallast creative non-
fiction), og byggi yfirleitt á fyrstu 
persónu lýsingum höfundar á upplif-
unum af erlendum löndum og þjóð-
um. Sumir höfundar hafa þó brugð-
ið á það ráð að skapa hliðarsjálf sem 
þeir láta segja söguna og fjarlægja 
þannig sjálfa sig úr jöfnunni. 

Einna frægust slíkra ferða-
sagna er bók enska rithöfundar-
ins Laurence Sterne, A Sentimental 

Journey Through France and Italy, 
sem út kom árið 1768, mánuði fyrir 
lát Sternes. Sagan segir frá ferða-
lagi Sternes um Frakkland og Ítalíu 
árið 1765, en í stað þess að nota eigið 
nafn skapar Sterne sögumanninn 
séra Yorick og þar sem söguefnið 
er aðallega ástarævintýri sérans á 
ferðalaginu er tilgangurinn með því 
að skapa þetta alter egó næsta ljós.

Sagan varð fádæma vinsæl og 
hafði mikil áhrif, svo mikil að nærri 
lætur að ferðasögur hafi verið ráð-
andi í bókaútgáfu á Englandi á 
seinni hluta átjándu aldarinnar. 

Ólíkt því sem áður hafði tíðkast var 
persónuleg upplifun ferðamannsins 
í forgrunni, smekkur hans og álit á 
því sem fyrir augu og eyru bar, auk 
lýsinga á ævintýrunum sem hann 
tók sjálfur þátt í.

Charles Dickens ferðaðist líka 
um Frakkland og Ítalíu í nokkra 
mánuði árið 1844, ásamt fjölskyldu 
sinni. Ferðabók hans heitir Pictures 
from Italy og er í allt öðrum stíl en 
bók Sternes. Í augum Dickens er 
Ítalía „eins og kaótísk myndasýn-
ing“. Hann er heillaður af landinu, 
einkum fjölskrúðugu götulífinu og 

um leið heillaður af hlutverki sínu 
sem áhorfandi sem ekki tekur bein-
an þátt í þeim atburðum sem hann 
lýsir.

Bók Dickens varð ekki síður vin-
sæl en bók Sternes og með þessum 
tveimur bókum má eiginlega segja 
að tónninn hafi verið gefinn fyrir 
skrif ferðabókmennta allt fram á 
daginn í dag. Enn skiptast ferða-
bækur að megninu til í lýsingar á 
eigin upplifunum og lýsingar á því 
sem fyrir augu ferðamannsins ber 
sem áhorfanda. 
 - fsb

Ólík sýn tveggja skálda á Ítalíu
Ítalía hefur heillað skáld á öllum tímaskeiðum. Tvö vinsæl bresk skáld upplifðu ferðir sínar þangað með afar ólíkum hætti á átjándu og nítjándu öldinni og færðu reynsluna í letur í tveimur afar ólíkum bókum.

Ferðaskrifstofan Vesturheimur 
hefur síðustu fimm ár staðið fyrir 
öðruvísi og spennandi ferðum 
frá Íslandi til Kanada og Banda-
ríkjanna á slóðir íslensku vestur-
faranna. 

Vesturheimur var stofnað 
sumarið 2006 en eigandi þess er 
Jónas Þór sagnfræðingur sem 
hefur sérhæft sig í sögu vestur-
faranna. Jónas segir áhuga á vest-
urferðum Íslendinga mikinn, eins 
konar vitundarvakning hafi orðið 
um þennan þátt Íslandssögunnar 
síðustu árin. 

„Ferðirnar sem við stöndum 
fyrir snúast ekki síður um per-
sónuleg tengsl en ferðalög og mark-
mið ferðaskrifstofunnar er að efla 
tengsl Íslands og Íslendinga við af-
komendur íslenskra vesturfara í 
Norður-Ameríku. Áhugi Íslendinga 
er mikill fyrir þessum ferðum og 
alltaf að aukast. Í sumar munu sex 
til sjö hundruð manns ferðast vest-
ur á okkar vegum,“ segir Jónas. 

Íslendingar taka því greinilega 
fegins hendi að hægt sé að kynna 
sér Íslendingaheiminn í vestri í 
skipulögðum ferðum og þess má 
geta að frá Egilsstöðum er einn-
ig flogið beint á Íslendingadaga, 
þaðan munu um 200 manns fljúga 
í sumar.

Ferðir Vesturheims í sumar eru 
fjölbreyttar. „Nýlendur sértrúar-
hóps Amish-fólks verða heimsótt-
ar í Minnesota og Iowa, svo og ís-
lenska nýlendan í Minnesota sem 
stofnuð var 1875. Íslendingar í 
Vesturheimi reyndu mikið til að 
mynda einhvers konar séríslenska 
nýlendu, einangraða og afskekkta. 

Þetta gerðu þeir af þjóðræknis-
legum hugsjónum, ekki trúarhita. 
Amish-fólk, hins vegar, flúði of-
sóknir í Evrópu, nam lönd víðs 
vegar í Norður-Ameríku og fékk 
þar frið. Íslendingar aðlöguðust 
norður-amerísku samfélagi smám 
saman en Amish-fólkið ekki.“

Þá er ferð fyrirhuguð á vestur-
ströndina seint í ágúst. Flogið er 
til Seattle og þaðan ekið um Íslend-
ingabyggðir í Washingtonríki, farið 
á dvalarheimilið Stafholt í Blaine. 
Áfram norður til Vancouver, upp í 
fjöllin í Whistler og út í Vancouver-
eyju. 

Stærsta ferð Vesturheims í 
sumar er hins vegar svokölluð Ís-
lendingadagaferð þar sem tvær 
merkustu Íslendingahátíðir fyrir 
vestan verða heimsóttar, þjóðhá-
tíð í Mountain í Norður-Dakota 
og Íslendingadagurinn í Gimli en 
þjóðmenningarhátíðir Íslendinga 
í Vestur heimi eiga rætur sínar 
að rekja allt aftur til ársins 1874. 

Flogið er til Winnipeg og farið 
þaðan á ýmsa staði, til Gimli, Nýja-
Íslands, Árborgar, Ahern, Reykja-
víkur og fleiri en ferðin nýtur 
meðal annars sérstöðu því skoðun-
arferðir verða farnar um íslenskar 
sveitir í Manitoba á staði þar sem 
enginn íslenskur hópur hefur áður 
farið.

Meginmarkmið hverrar ferðar 
er að hitta fólk af íslenskum ættum 
og er ýmislegt gert til að stuðla að 
nánum kynnum. „Íslendingar sem 
hafa ferðast til Vesturheims og 
hitt þar fyrir afkomendur vestur-
faranna upplifa ótrúlega tryggð 
þessara afkomenda við Íslands og 
ræturnar. Maður finnur það þegar 
maður dvelur með þeim, snæðir 
kvöldmat eða annað slíkt, að það 
má ekki falla styggðaryrði um 
landið, þeim er sko alls ekki sama 
um gamla landið, og íslensku ferða-
mennirnir koma ekki samir heim 
og þeir fóru út, upplifunin er mjög 
sterk,“ segir Jónas.

Ferðir til Vesturheims

Jónas Þór, stofnandi Vesturferða, segir áhuga fyrir ferðum á slóðir Vestur-Íslendinga 
mikinn. MYND/ÚR EINKASAFNI

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 
Umsjónarmaður auglýsinga: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@frettabladid.is s. 512 5411

Íslendingadagar í Vesturheimi
Ferð á merkustu hátíðir Íslendinga í Vesturheimi á vegum 
Þjóðræknisfélags Íslendinga og Vesturheims sf dagana 
24. júlí-7. ágúst. 

Ferðatilhögun:    Flug til Winnipeg sunnudaginn 24. júlí
Skoðunarferð um Nýja Ísland 
Nýjung: Skoðunarferð um Íslendingaslóðir í
vestanverðu Manitoba – farið um Voga og til 
Reykjavíkur!! 
Minnsta nýlenda Íslendinga í Norður Ameríku heimsótt
Hvað er Baldur í Manitoba?
Íslendingadagur í Mountain í Norður Dakota 
Íslendingadagurinn á Gimli í Manitoba 
Frjálsir dagar í Winnipeg – Gist í miðbænum 
á Delta Winnipeg
Ferðalýsing á www.vesturheimur.is

Nánari upplýsingar veitir Jónas Þór í síma 861-1046 
eða jonas.thor1@gmail.com
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Fjölbreyttir og spennandi 
áfangastaðir einkenna það úr-
val sem er í boði hjá Ferðaskrif-
stofunni VITA fyrir komandi 
vor og sumar. Ber þar helst 
að nefna nýjasta sólaráfanga-
staðinn, grísku draumaeyjuna 
Korfu, en VITA verður með 
beint flug þangað í allt sumar. 

„Það hefur verið mikill vöxtur hjá 
okkur síðustu tvö ár og eftirspurn 
eftir ferðalögum er að aukast á ný. 
Við fundum fyrir miklum þrýst-
ingi frá okkar viðskiptavinum um 
að bjóða upp á nýjan áfangastað 
næsta sumar og Korfu á Grikk-
landi er okkar svar við því,“ segir 
Helgi Eysteinsson, framkvæmda-
stjóri Ferðaskrifstofunnar VITA 
sem verður með beint flug til eyj-
unnar Korfu í allt sumar.

Korfu, sem liggur við mynni 
Adríahafsins og er með útsýni til 
meginlands Grikklands og Albaníu, 
hefur lengi verið vinsæll áfanga-
staður meðal ferðamann frá öðrum 
Norðurlöndum en það er ekki fyrr 

en nú sem Íslendingum gefst kost-
ur á að sækja eyjuna heim.

„Það hefur verið ákveðið tóma-
rúm á markaðnum eftir að ferða-
skrifstofur hættu að vera með 
beint flug til Krítar. Veðurfar 
og andrúmsloftið á Korfu svipar 
mikið til Krítar en munurinn felst 
einkum í menningarþættinum, 

þar sem ferðamenn á Korfu upp-
lifa skemmtilega blöndu af grískri 
og ítalskri stemningu,“ útskýrir 
Helgi.

Allir ættu að finna eitthvað við 
sitt hæfi á þessari grísku drauma-
eyju að hans sögn. Korfu iðar 
af mannlífi allt sumarið og fjöl-
breytt afþreying er í boði. Til að 

mynda er hægt að stunda köfun 
við strendurnar og annað sjósport, 
enda hafið hreint og tært. Þá eru 
víða litlar, skemmtilegar bryggjur 
lagðar út í víkur og flóa, þar sem 
hægt er að njóta þess að sitja í sól-
inni. 

Þá er í boði skemmtanalíf fyrir 
alla aldurshópa. Sem dæmi finnst 
ungu fólki á öllum aldri gaman að 
heimsækja vatnagarðinn Aqualand 
meðan fullorðnir gætu notið þess 
að bregða sér út á lífið, en á Korfu 
eru fjölmargir barir, klúbbar og 
diskótek.

Loks má nefna að hægt er upp-
lifa blöndu af grískri og ítalskri 
stemningu í höfuðborginni Ker-
kyra, nefnd Corfu Town á ensku. 
Hún hefur á sér meiri heimsborgar-
brag en gerist í öðrum bæjum á 
eynni, þar sem finna má sögu-
frægar byggingar, kaffihús, veit-
ingastaði og sjarmerandi þröngar 
göngugötur. 

Fyrsta brottför er 28. maí 
og flogið verður á tíu til ellefu 
daga fresti fram að 1. október. 
Flogið verður í beinu leiguflugi í 
flugvélum frá Icelandair.

Gríska draumaeyjan Korfu
Ferðaskrifstofan Vita verður með beint flug til eyjunnar Korfu í allt sumar, þar sem hægt er að njóta lífsins í sólinni.

Helgi Eysteinsson hjá Ferðaskrifstofunni VITA segir ferðamenn upplifa skemmtilega 
blöndu af grískri og ítalskri stemningu á Korfu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bodrum er lítill og heillandi hafnarbær við 
Eyjahafið í vesturhluta Tyrklands sem hefur 
slegið í gegn sem áfangastaður síðustu ár. 
Ferðaskrifstofan Vita verður með beint flug 
þangað með Icelandair í sumar frá 21. maí 
og til 27. september á þessu ári.

Bodrum er meðal annars þekkt fyrir fal-
lega höfn, sem segja má að sé lífæð bæjar-
ins, en þar eru fjölmörg kaffihús og veitinga-
staðir, þar sem ljúffengur matur er í boði, 
og spennandi verslanir, en hinn glæsilegi St. 
Péturskastali gnæfir yfir öllu saman.

Þá er hægt að sóla sig á fögrum baðströnd-
um, upplifa náttúruna í gegnum einstakt 
landslag eða heimsækjandi nærliggjandi 
smábæi og hafnarsvæði, í aðeins nokkurra 
mínútna akstursfjarlægð. Þar má upplifa 
raunverulegan menningarheim Vestur-
Tyrkja, upplifa lífshætti þeirra og dagleg 
störf. Þeir sem vilja kynna sér enn betur 
menninguna á Bodrum-skaganum geta heim-
sótt sögufræga staði á borð við grafhýsið í 
Halikarnassus og Efesus og Didyma, sem 
eru merkar borgarrústir.

Heillandi hafnarbær

Hægt er að gera ýmislegt sér til dundurs í Bodrum, meðal annars sóla sig á baðströndum og upplifa 
einstaka náttúru. 

Eftirfarandi borgarferðir verða 
í boði hjá Ferðaskrifstofunni 
VITA í vor. 

Dublin á Írlandi er einstök borg 
sem hefur unnið hug og hjörtu 
margra Íslendinga í gegnum 
árin, enda er varla annað hægt 
en að hrífast af umhverfinu, 
menningunni og lífsgleði inn-
fæddra. Farnar verða tvær ferð-
ir til Dublin á Írlandi: Páskaferð 
21. til 25. apríl í fjórar nætur 
og þriggja nátta helgar ferð 29. 
apríl til 2. maí.

Sevilla er höfuðborg Andalúsíu 
á Suður-Spáni. Þróttmikil og 
lifandi borg með sjarmerandi 
göngugötum, tapas-börum, 
iðandi mannlífi og flottum 
verslunum. Farnar verða þrjár 
ferðir til Sevilla: 
31. mars-4. apríl í 4 nætur
5.-8. maí í 3 nætur
6.-9. maí í 3 nætur

Auk þess býður VITA upp á 
vikulegt flug til Alicante frá 
14. apríl til 6. október. Þaðan 
er stutt til Benidorm og Albir 
og býður VITA upp á fjölbreytt 
úrval af gistingu á því svæði.
 
Einnig er mikið framboð af 
golfferðum, æfinga- og keppn-
isferðum, göngu- og hjólaferð-
um auk ýmissa 
annarra sérferða. 
Má þar nefna æv-
intýralega ferð 
til Kína og 
Tíbet sem 
verður 
farin í 
septem-
ber.

Spennandi 
borgarferðir
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Ferðaskrifstofan Express ferðir 
sem er í eigu Iceland express, er 
þekkt fyrir skipulagðar ferðir 
undir leiðsögn þaulkunnugra far-
arstjóra. Lilja Hilmarsdóttir veit-
ir Expressferðum forstöðu en hún 
hefur sjálf góða reynslu af farar-
stjórn. Hún var innt eftir því hvað 
bæri hæst hjá Expressferðum um 
þessar mundir.

„Menningarferðir Expressferða 
eru fyrir löngu orðnar þjóðþekkt-
ar. Þar má nefna fjölbreyttar tón-
leika- og óperuferðir sem og leik-
húsferðir til Berlínar, London og 
Kaupmannahafnar meðal annars 
í samvinnu við Wagnerfélagið, 
Leikfélag Akureyrar og Borgar-
leikhúsið,“ segir Lilja. Hún bætir 
við að Expressferðir bjóði upp á 
sérlega spennandi ferðir í vor.

„Þar má nefna golfferðir til 

Bonalba og LaSella í Alicante 
þar sem finna má frábæra golf-
velli. Enn eru nokkur sæti laus 
í vorferðirnar, og verðið eins 
og best verður á kostið,“ segir 
Lilja. Áhugaverðar páskaferðir 
verða líka í boði, meðal annars 
til Berlínar, Brighton og Varsjár/
Krakár. „Berlínarferðirnar okkar 
eru mjög vinsælar,“ segir Lilja, 
sem stýrir páskaferðinni í apríl. 
„Þá verður komið vor í Berlín. Við 
skoðum borgina, förum í dagsferð 
til Dresden og bjóðum fólki að fara 
á tónleika og í páskamessu í dóm-
kirkjunni.“

Lilja segir ferðina til Brighton 
einnig áhugaverða. Borgin minni 
um margt á suður-evrópska 
borg sem stendur við dásamlega 
strönd. „Þar iðar allt af mannlífi 
kvölds og morgna og listamenn 

eru áberandi í nokkrum hverfum 
borgarinnar.“

Lilja segir einnig páskaferð-
ina til Varsjár og Krakár áhuga-
verða. „Enda farið á merkilega 
staði undir afburða leiðsögn Ótt-
ars Guðmundssonar læknis.“ Hún 
minnir að lokum á gríðarlegt 
úrval af borgar- og sér ferðum allt 
árið um kring. „Til dæmis verð-
um við með skemmtilega ferð til 
New York í lok apríl með Heru 
og Siggu Kling,“ segir Lilja. Í til-
kynningu um ferðina segir að þær 
stöllur muni leiða ferðalanga ber-
leggjaðar í blíðunni, skoða mann-
lífið, klappa buddunni í búðunum, 
kýla vömbina af mat og drykk, 
taka lagið með gospelkór og margt 
fleira skemmtilegt.

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.expressferdir.is.

Fróðlegar Expressferðir

Mikilvægt er að vera vel undir-
búinn áður en lagt er af stað 
í ferðalag. Eftirfarandi ráð er 
gott að hafa á bak við eyrað.

1.  Drekktu nóg af vatni, fyrir 
og meðan á flugi stendur. Það 
er ekki aðeins gott fyrir húðina 
heldur flytur súrefni til heilans. 
Drekktu hins vegar í hófi eða 
forðastu áfengi og kaffi, te og 
aðra drykki sem innihalda koffín 
þar sem þeir valda vökvatapi.

2.  Notaðu tækifærið fyrir flug 
og hreyfðu þig, til dæmis með 
því að ganga um flugstöðina. 
Endurtaktu leikinn eftir flug 
meðan þú ert að bíða eftir far-
angrinum. Í flugi, sérstaklega 
löngu flugi, er gott að gera létt-
ar teygjuæfingar sem auka blóð-
streymi um fætur og fót-
leggi.

3.  Sofðu vel, 
bæði fyrir og 
í flugi. Þannig 
dregurðu tals-
vert úr líkum á 
flugþreytu, sem 
er meðal ann-
ars talin geta vald-
ið svefntruflunum, 

skap sveiflum, pirringi og melt-
ingartruflunum. Góð hvíld er 
líka ávísun á heilbrigðara útlit.

4.  Berðu á þig sólarvörn fyrir 
flug. Ekki dregur úr skaðlegum 
áhrifum útfjólublárra geisla 
sólar innar í flugi og sérstaklega 
eru þeir sem sitja við glugga í 
hættu.

5.  Vertu í þægilegum ferðafatn-
aði, til dæmis jogginggalla, og 
skóm sem ekki þrengja að, þar 
sem viðbúið er bjúgmyndun 
verði meðan á flugi stendur. At-
hugaðu að sérstakir flug- eða 
stuðningssokkar draga úr bjúg 
sem getur myndast á löngum 
flugferðum.  

6.  Loftið um borð í flugvélum 
getur orðið þurrt og því er 
heillaráð fyrir þá sem nota lins-

ur að fjarlægja þær og nota 
augndropa ef augun 
eru þurr.

7.  Hafðu meðferðis 
flugkodda í löngu 
flugi, þeir koma í 
veg fyrir að höfuðið 
falli of mikið fram 
eða til hliðar og draga 
þannig úr álagi á háls 
og hryggjarsúlu.

8.  Varastu að borða 
þungar máltíðir í flugi 

og einnig skömmu eftir langt 
flug. Fari flugvélamatur illa 
í þig geturðu alltaf tekið með 
nesti. Grænmetisætur geta pant-
að sérstakt fæði fyrir flug, en 
það þarf yfirleitt að gera með 
ákveðnum fyrirvara. 

9.  Ef þú ert barnshafandi, ný-
komin(n) úr skurðaðgerð, átt við 
heilsubrest að stríða eða tekur 
lyf að staðaldri ættirðu að ráð-
færa þig við lækni áður en lagt 
er af stað í ferðalag. Við þetta 
má svo bæta að stundum þarf 
að láta bólusetja sig með góðum 
fyrirvara fyrir ferðalög, til 
dæmis ef leiðin liggur til suð-
lægra landa þar sem ýmsir 
smitsjúkdómar eru landlæg-
ir. 

10.  Ef þú þjáist af flughræðslu 
er ágætt að leita sér faghjálp-
ar til dæmis með því að sækja 
námskeið gegn flughræðslu. Til 
að fyrirbyggja kvíða er gott að 
vera búinn að panta sæti með 

fyrir vara, mæta tímanlega í 
flugstöð, láta starfsfólk um 
borð vita af flughræðslunni 
og reyna að slaka á í flugi, 
til dæmis með því að hug-
leiða, lesa, ráða kross-
gátur eða gera annað sem 

dreifir huganum.

Sólarvörn er 
gott að bera á 
sig fyrir flug.

Góður undirbúningur er grunnur að 
velheppnuðu ferðalagi. NORDICPHOTOS/GETTY

Mælt er með því að 
drekka vatn en forðast 
vatnslosandi drykki.

Tíu nytsamleg ráð fyrir ferðalanga
Góður lúr getur 
gert kraftaverk.

Lilja Hilmarsdóttir segir margar 
spennandi ferðir fram undan hjá 
Expressferðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Verð á mann í tvíbýli

123.800 kr.

Nánari upplýsingar 
á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
gisting í 7 nætur á 4* hóteli ásamt ríkulegu 
morgunverðarhlaðborði og páskamáltíð. 
Íslensk fararstjórn.

21.–25. apríl 
Páskar í Brighton Verð á mann í tvíbýli

98.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
gisting í 4 nætur á 4* hóteli ásamt ríkulegu 
morgunverðarhlaðborði.

Fararstjórar: Hera Björk 
og Sigríður Klingenberg

29. apríl –2. maí 

New York 
með Heru og Siggu Kling

Verð frá

89.600 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum 
greiðslum, gisting í 3 nætur á 4* íbúðahóteli 
og íslensk fararstjórn.

Fararstjóri: Óttar Guðmundsson

16. –23 apríl

Vor í Varsjá
og Kraká

Verð á mann í tvíbýli

129.800 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
gisting í 7 nætur ásamt morgunverði, akstur til og 
frá flugvelli og akstur á milli Varsjár og Krakár. 
Íslensk fararstjórn.

Borgarferðir
Express ferða

Borgarferðir

Páskar í Berlín
18.–25. apríl 
Fararstjóri: Lilja Hilmarsdóttir
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Kínverjar fögnuðu nýju ári 
hinn 3. febrúar en kínverska 
nýárið ber upp á ólíkum degi 
ár hvert, þó ávallt á tímabilinu 
21. janúar til 20. febrúar. 

Nýárstíminn er mesti ferða-
mannatími ársins í Kína enda 
nota milljónir manna fríið til 
að fara og heimsækja ættingja 
og vini. Oft er um farand-
verkamenn að ræða sem vinna 
fjarri heimkynnum sínum og 

hitta fjölskyldur sínar aðeins 
einu sinni á ári. Gert er ráð 
fyrir því að yfir tvö hundruð 
milljónir farþega muni nýta 
sér lestarsamgöngur í kring-
um nýárið og fram undir miðj-
an mars og eru jafnvel dæmi 
um að fólk þurfi að bíða dögum 
saman eftir fari.

Í ár er ár kaninunnar sam-
kvæmt kínverska tímatalinu 
og tekur það við af ári tígris-

dýrsins sem var í fyrra. Öfugt 
við tígrisdýrið boðar kanínan 
rólegheit og þægindi. Sam-
kvæmt kínverskri speki er 
þó sagt að tígurinn elti kanín-
una inn í árið og að eitthvað af 
því ófyrirsjáanlega sem fylgi 
tígris dýrinu fylgi inn í ár kan-
ínunnar. 

Kanínuár boða þó þvert á 
tígurár rólega, skapandi og 
jákvæða tíma. - ve

Þegar áfangastaður hefur verið 
valinn og flugmiðinn er í höfn 
taka margir næsta skref og 
verða sér úti um ferðahandbók 

sem tekur til 
alls sem máli 
skiptir á staðn-
um þangað 
sem ferðinni 
er heitið. 

Hefðbundn-
ar ferðahand-
bækur fara 
y f i r  s ö g u 
staðarins, 
s e g j a  f r á 

helstu kennileitum og tína til ólík 
hótel og veitingastaði. Þó eru til 
sértækari bækur og mætti nefna 
handbókina Watching the English 
– The hidden rules of English 
behaviour eftir Kate Fox sem 
gæti komið sér vel ef ætlunin 
er að dvelja lengi á meðal Breta, 
enda eru þeir þekktir fyrir allt 
aðrar kurteisisvenjur en við 
Íslendingar. Þá nýtur bókin The 
Good Pub Guide 2011 sérstakra 
vinsælda og þykir ekki slæmt að 
fá krána sína skráða í hana enda 
næsta víst að ferðalangar noti 
hana til að vísa veginn. Á amazon.
com er svo að finna ógrynni 
ferðabóka sem taka til flestra 
heimshorna.

Vísar veginn á 
bestu krárnar

Ferðamannastraumurinn hófst fyrir alvöru í lok síðasta mánaðar og víða þarf fólk að bíða  í 
löngum röðum til að geta keypt sér lestarmiða.

Mesti ferðatími ársins í Kína

Á löngum flugferðum er nauðsyn-
legt að reyna að hreyfa sig, jafn-
vel þótt plássið sé af skornum 
skammti enda eru dæmi um að fólk 
með háan blóðþrýsting og önnur 
heilsufarsvandamál lendi í vand-
ræðum ef það situr hreyfingar-
laust í sætum sínum svo tímunum 
skipti. Hér eru nokkur ráð:

●  Kreistið bolta eða sokkapar í 
lófunum þar til þið finnið fyrir 
þreytu í höndunum.

●  Lyftið fótunum upp og snúið 
ökklunum í nokkra hringi.

●  Setjið hælana í gólf og kreppið 
fæturna í átt að sköflungnum. 
Endurtakið nokkrum sinnum. 

●  Setjið hendurnar á stólarminn, 
lyftið lærunum upp úr sætinu 
nokkrum sinnum.

●  Teygið á og liðkið hálsinn. Hallið 
höfðinu til beggja hliða, aftur á 
bak og áfram og í hring.

●  Lyftið öxlum upp að eyrum og 
slakið á. Endurtakið nokkrum 
sinnum.

●  Teygið hendurnar fram. Kross-
leggið fingur og teygið eins 
langt fram og mögulegt er.

Höfuð, herðar, 
hné og tær

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST 
Á EINFALDAN HÁTT.

ÞÚ KEMST 
ÞANGAÐ 
MEÐ OKKUR! Áætlunarferðir Flugrútunnar 

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

BSÍ - Umferðarmið
101 Reykjavík   

  580 5400
O

Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ 
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau. Sun.
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Pýramídar hafa fundist víða 
um heim. Meðal annars í Mið- 
og Suður-Ameríku, Súdan, 
Eþíópíu, Grikklandi, Kýpur, 
Ítalíu, Indlandi, Taílandi og á 
nokkrum eyjum í Kyrrahafi. 

Þekktastir eru pýramídarnir í 
Egyptalandi en þeirra frægastir 
eru pýramídarnir í Giza í norður-
hluta landsins. 

Keops(Khufu)-pýramídinn í 
Giza, oft kallaður pýramídinn 
mikli, er stærsti pýramídi heims. 
Hann var eitt af upphaflegum sjö 
undrum veraldar og það eina sem 
enn stendur.

Stóru pýramídarnir þrír í Giza; 
Keops, Kefren og Mýkerínos, eru 
kenndir við þá faraóa sem létu 
reisa þá. Þeir tilheyrðu fjórðu 
konungsættinni sem ríkti á 
árunum 2575 til 2465 f. Kr.

Talið er að um 20 til 30 þúsund 
menn hafi byggt pýramídana við 
Giza á áttatíu ára tímabili.

Keops-pýramídinn var 146,5 m 
hár og hliðar hans 230 m langar. Í 
dag er hæð hans aðeins 137 metrar 
en ræningjar hafa í gegnum tíðina 
stolið fínum ljósum kalksteini sem 
pýramídinn var klæddur með. Þeir 
steinar voru meðal annars notaðir 
til að byggja hús og moskur í 
Kaíró.

Í pýramídanum, sem byggður 
er nánast eingöngu úr gulum kalk-
steini, eru um 1,3 milljónir stein-

blokka sem vega frá 2,5 tonnum 
upp í 15 tonn.

Keops-pýramídinn er enn 
hæstur allra pýramída. Umfangs-
mestur er þó pýramídinn í Cholula 
í Mexíkó.

Árið 2008 höfðu 138 pýramídar 
fundist í Egyptalandi. Mun fleiri 
pýramída er þó að finna í Súdan, 
en þar eru þeir 220 talsins.

Keops-pýramídinn var hæsta 

bygging heims allt þar til árið 1311 
þegar dómkirkjan í Lincoln á Eng-
landi var reist.

Elstu pýramída Egyptalands 
er að finna í Saqqara en Djoser-
pýramídinn er elstur, byggður 
2630-2611 f.kr.

Lengi var haldið að þrælar 
hefðu byggt pýramídana. Nú 
er talið að verkamennirnir hafi 
verið Egyptar og að stór þorp hafi 

myndast í kringum byggingar-
framkvæmdirnar. Fornleifa-
uppgröftur hefur sýnt að í þorpun-
um voru bakarar, slátrarar, brugg-
arar, hús, kirkjugarðar og jafnvel 
heilsugæsla enda eru dæmi þess 
að fólk lifði það af að missa útlim.

Heimild: wikipedia.org, 
Vísindavefur.is og 

nationalgeographic.com

Grafhýsi gullaldarkonunga

Þekktastir eru pýramídarnir í Egypta-
landi. NORDICPHOTOS/GETTY

Stóru pýramídarnir þrír í Giza; Keops, 
Kefren og Mýkerínos, eru kenndir við þá 
faraóa sem létu reisa þá.

Elsta og þekktasta dæmið um sfinx er 
stytta í Giza í Egyptalandi sem var reist 
á tímum Khafre konungs (um 2575-2465 
fyrir Krist.

Pýramída er að finna víðs vegar um heim, meðal annars í Suður-Ameríku. NORDICPHOTOS/GETTY

Guðmundur Jónasson ehf. er al-
hliða ferðaþjónustufyrirtæki. Ný-
verið fór í loftið ný heimasíða, 
ferdir.is, þar sem er að finna ferð-
ir bæði innanlands og utan.

„Á vefsíðunni er fjölbreytt 
úrval ferða og þangað munum við 
tína reglulega inn nýjungar, eitt-
hvað fyrir alla,“ segir Emil Örn 
Kristjáns son, deildarstjóri utan-
landsdeildar. Fyrirtækið Guð-
mund Jónasson þekkja flestir sem 
hópferðabíla enda hóf fyrirtækið 
starfsemi sína sem slíkt. Fyrir-
tækið hefur þó í mörg ár skipulagt 
utanlandsferðir fyrir hópa, eins 
og starfsmannafélög, kvenfélög 
og klúbba og býður alhliða ferða-
þjónustu á opnum markaði.

„Við teljum okkur hafa góða 
reynslu af skipulagningu ferða og 
viljum bjóða fleirum að njóta ferða 
með okkur,“ segir Emil Örn og 
ítrekar að áhersla sé lögð á vand-
aðar ferðir þar sem gestir fái sem 
mest fyrir aurinn.

„Það einkennir ferðir hjá okkur 
að vel er haldið utan um hópinn. Ís-
lensk fararstjórn er í öllum ferð-
um og mikið við að vera fyrir 
ferðafólk. Við leggjum áherslu á 
menningar tengdar ferðir og einnig 
útivistarferðir og að fólk kynn-
ist því svæði sem heimsótt er og 
sögu þess. Ferðirnar eru almennt 
hannaðar þannig að sem flestir 
geti notið þeirra óháð aldri eða at-
gervi. Í vor verður til dæmis farið 
til Norður-Englands og Skotlands 
þar sem meðal annars verður lagt 
nokkuð upp úr því að kynnast fræg-
ustu framleiðsluafurð Skota, viskíi 
og auk þess sögu og sérkennum 

landanna. Einnig er ferð til Würz-
burg í Þýskalandi, þar sem einn-
ig verður farið til Rothenborgar 
og um vínræktarhéraðið Franken 
og smakkað á vínframleiðslunni 
þar, og til Normandí í Frakklandi 
þar sem litið verður yfir vígvelli 
seinni heimsstyrjaldar og smakkað 
á ostum og eplavíni héraðsins. 

Þá er yfirgripsmikil ferð til 
Suður-Englands ein af vinsæl-
ustu ferðunum hjá okkur. Einnig 
bjóðum við mjög vandaða ferð til 
Norður-Ítalíu á slóðir sem ekki 
hefur verið farið mikið á áður, 
svo sem um Como-vatn, Tórínó, 
vínræktarhéraðið Asti, Genúa og 
Cinque Terre.“

Ævintýrasigling til Grænlands 
er einnig ein af nýjungum fyrir-
tækisins. Þá verður siglt með 80 
manns á skipi í níu daga og tekið 

land á Grænlandi í gúmmí bátum. 
Grænlandsferðin er ekki eina 
siglingin sem í boði er en með Guð-
mundi Jónassyni má einnig fara í 
fimm daga Rínarferð þar sem 
meðal annars er siglt upp eftir 
Rínarfljóti í þrjá daga og búið um 
borð í fljótaskipi. 

Það hefur því mikið vatn runnið 
til sjávar frá því að Guðmundur 
Jónasson fór fyrstu rútuferðina 
með ferðamenn inn á hálendið.

„Guðmundur Jónasson var 
frumkvöðull á sínum tíma í ferða-
þjónustu á Íslandi og við rekum 
ennþá öfluga innanlandsdeild. Við 
eigum nýtískulegan og stóran rútu-
flota fyrir allar stærðir af hópum 
og við tökum að okkur að skipu-
leggja lengri og skemmri ferðir 
bæði innanlands og utan fyrir 
minni og stærri hópa.“

Áhersla á menningarferðir

Ferðaþjónustufyrirtækið Guðmundur Jónasson býður fjölbreytt úrval ferða bæði 
innanlands og utan. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Himinfley Icelandair stefna nú til fimm 
nýrra áfangastaða, sem eykur enn 
möguleika fólks til að skoða jörð sína 
betur, víðar og nær.

1 BILLUND Á JÓTLANDI – SVO MIKLU MEIRA 
EN LEGOLAND

Loks er hægt að fljúga beint til Billund 
þaðan sem stutt er til allra átta hvort sem 
ferðinni er heitið um nærsveitir, nágranna-
borgirnar Árósa eða Álaborg, eða suður til 
Þýskalands og annarra lokkandi áfanga-
staða á meginlandi Evrópu. 

Billund er frábær fjölskyldustaður mið-
svæðis á Jótlandi, rétt vestur af Horsens og 
Vejle og norðaustur af Esbjerg. Saga bæjar-
ins er samofin litríkum Legokubbum sem 
einmitt eru framleiddir í Billund og þar er 
ævintýraheimurinn Legoland sem nú er 
orðinn einhver kunnasti skemmtigarður 
Dana.

En þótt flestir ætli sér að halda áfram 
ferðalaginu frá Billund verður enginn 
ósvikinn af heimsókn um hlýlegar sveitir 
og nágrannabæi sem fela í sér ógleyman-
leg ævintýri á danska vísu. Þar má nefna 
skemmtigarðinn Lalandia, safnið Karens-
minde, víkingaminjar í Jelling, höggmynda-
garðinn og fúksíugarðinn í Billund. Á þess-
um slóðum og kringum bæina Vejle, Horsens 
og Esbjerg eru einnig fjölmargir afbragðs 
golfvellir.

Icelandair flýgur þrisvar í viku til 
Billund, á mánudögum, miðvikudögum og 
laugardögum frá 1. júní til 12. september.

2 HAMBORG Í ÞÝSKALANDI – OPIN, ÖNNUM 
KAFIN OG GRÆN

Hamborg er kraftmikil stórborg, sú næsts-
tærsta í Þýskalandi, með 1,8 milljónir íbúa. 
Hún stendur á bökkum Saxelfar, um 100 
kílómetra frá sjó og er stærsta hafnarborg 
Þjóðverja og önnur stærsta hafnarborg Evr-
ópu. En þótt Hamborg sé mikil viðskipta- og 
iðnaðarborg er hún grænni en aðrar þýskar 
borgir og fræg fyrir fallega garða sína, 
opin svæði, stöðuvötn, ár og bátaskurði, en 
í Hamborg eru 2.300 brýr – miklum mun 
fleiri en í Amsterdam eða Feneyjum. 

Í Hamborg gefst tækifæri til lífsins lysti-
semda, menningar og lista, sögu og samtíma, 
og þýskra gæða í mat og drykk, en krár og 
kaffihús eru á hverju strái í miðbæ Ham-
borgar þar sem kynnast má matreiðslu 40 
þjóða á fleiri en 2.000 veitingastöðum. Gera 
má kostakaup í freistandi verslunargötum 
og vöruhúsum Hamborgar, og þótt borgin 
sé víðkunn fyrir leikhús, söngleiki og óper-
ur dunar þar líka djass og popp, svo ekki 
sé talað um klassík og sinfóníuhljómsveit-
irnar þrjár. 

Hamborg á sér langa sögu sem kynnast 
má í sögusafni borgarinnar eða á rölti um 
elsta hluta hennar, með skoðunar siglingu 
um höfnina og um Alster-vatn í miðri borg. 
Listunnendur fá mikið fyrir sinn snúð í 
Hamburger Kunsthalle sem er eitt besta 
safn evrópskar myndlistar frá miðöldum 
til okkar daga, en aðrir skoða grös og blóm 
í Planten un Blomen eða líta inn í víðfræg-
an dýragarð borgarinnar. Næturlífið er svo 
kapítuli út af fyrir sig og hægt að komast í 
tæri við hömlulausa afþreyingu og ögrandi 
skemmtun af öllu tagi í Hamborg. Borgin er 
jafnframt kjörinn upphafsreitur fyrir lengri 
ferðalög um Þýskaland.

Icelandair flýgur tvisvar í viku til Ham-
borgar á þriðjudögum og föstudögum 3. júní 
til 9. september.

3 WASHINGTON D.C. – HÖFUÐBORG BANDA
RÍKJANNA

Washington er ein af merkilegustu borg-
um veraldar með fjölda sögufrægra staða 
og óendanlega marga viðburði. Þar er ljúft 
að ganga um söguslóðir í Georgetown og 
njóta lífsins á börum og veitingahúsum á 
árbakkanum. Helstu söfn, minnismerki og 

veitingastaðir eru á tiltölulega litlu svæði og 
því hægt að slaka á í áhyggjulausu fríi. 

Í Washington skynjar fólk betur undiröldu 
þess frelsis, lýðræðis og valds sem er sam-
ofið nafni Bandaríkjanna, og enginn verður 
ósnortinn við að skoða Washington-minnis-
merkið, Hvíta húsið, Þinghúsið, styttuna af 
Abraham Lincoln og Thomas Jefferson og 
Víetnamvegginn, því alls staðar ríkir  sterk 
tilfinning fyrir sögunni í fortíð og nútíð.

Í Washington er sjaldgæft úrval safna 
í heimsklassa og frægar stofnanir eins og 
National Museum of Natural History og 
National Gallery of Art. Þá eru víða áhuga-
verðar verslanir með frægum merkjum sem 
og minna þekktum og framúrskarandi veit-
ingastaðir um alla borg.

Frá Washington D.C. er greiður aðgang-
ur að allri austurströnd Bandaríkjanna og 
ómissandi að skjótast í upplífgandi heim-
sókn til sérstæðs samfélags Amish-fólksins 
í Lancaster-sýslu.

Icelandair flýgur allt að fimm sinnum í 
viku til Washington frá 17. maí til 13. sept-
ember, það er alla daga nema mánudaga.

4 GAUTABORG Í SVÍÞJÓÐ – AKKÚRAT MÁTU
LEGA STÓR

Gautaborg er hin fullkomna helgarferða-
borg, með frábærum verslunum, tónleik-
um, íþróttaviðburðum og góðum veitinga-
stöðum. Möguleikarnir eru endalausir og 
næstum allt í göngufæri þótt borgin sé sú 
næststærsta í Svíþjóð. 

Í Gautaborg er urmull sætra kaffihúsa 
því vinsælt er að „ta en fika“ eða fá sér kaffi 
og kruðerí á góðu kaffihúsi. Gautaborg er 
líka draumastaður barnafólks enda nóg 

að gera. Tívolíið Liseberg er einn af vin-
sælli stöðum Svíaveldis, sem og raunvís-
indasafnið Universum með regnskógum, 
fuglum, fiskum, hákörlum og eitruðustu 
skepnu í heimi. Um síki Gautaborgar siglir 
svo paddan, sem eru bátar sem bjóða upp á 
frábæra leið til að kynnast borginni. Stutt 
er í hafið eða næsta stöðuvatn og skerja-
garðurinn einstakur þar sem alls staðar má 
finna kletta til að stinga sér frá eða strend-
ur til að leika sér við.

Sumrin í Gautaborg eru yndisleg og sól-
rík, og borgin með sína eigin menningu og 
mállýsku.

Icelandair flýgur tvisvar í viku til Gauta-
borgar á mánudögum og föstudögum frá 24. 
júní til 15. ágúst.

5 ALICANTE Á SPÁNI – SÓLARSTRENDUR OG 
DEKURLÍF

Alicante á suðausturströnd Spánar, Costa 
Blanca, er paradís sóldýrkenda sem elska 
volga og mjúka sandströnd með blátærum 
öldum í flæðarmálinu. Þar ríkir spænsk 
menning og iðandi fjör, og unun að snæða 
ljúffengan mat í hlýju kvöldrökkri undir 
suðrænum næturhimni. 

Í Alicante má finna allt sem hugurinn 
girnist: úrvalshótel, frábæra veitingastaði 
og magnað næturlíf. Þekktasta baðströnd-
in á Costa Blanca er Playa de San Juan, sjö 
kílómetrar af fínkorna, gulum sandi, tandur-
hrein og freistandi, en  fyrir ofan ströndina 
raða sér veitingastaðir, hótel, verslanir, tóm-
stundagarðar og golfvöllur.

Alicante er ævaforn hafnarborg og auð-
kennistákn hennar er kastalinn Castillo de 
Santa Barbara. Meðal annarra áhugaverðra 
staða er kirkja heilagrar Maríu, garðarnir 
El Palmeral og El Ereta, fornleifa safnið 
Museo Arquelógico Provincial og Collecio 
Capa sem er stærsta safn nútímaskúlptúra 
á Spáni.  

Af styttri ferðum frá Alicante má benda 
á siglingu til sjóræningjaeyjanna Tabarca 
og Cuevas del Canelobre þar sem eru hæstu 
hellahverfingar á Spáni.

Unaðslegir veitingastaðir eru í Alicante 
og spænsk matreiðsla að sjálfsögðu í há-
vegum höfð. Þá er gaman að versla í smá-
verslunum, vöruhúsum og á markaðnum 
Avenida Alfonso el Sabio.

Icelandair flýgur einu sinni í viku til 
Alicante, á fimmtudögum frá 14. apríl til 30. 
júní, og 15. september til 13. október og svo 
á miðvikudögum frá 6. júlí til 7. september.

Veröldin skoðuð upp á nýtt

● NOTALEGAR STAÐREYNDIR 
UM ICELANDAIR

■ Icelandair hefur ár eftir ár vermt topp-
lista yfir stundvísustu flugfélög Evrópu.

■ Sætisbil í flugvélum Icelandair er það 
mesta meðal íslenskra flugfélaga og 
ferðaskrifstofa, alls 32 tommur.

■ Í öllum vélum Icelandair eru sjónvarps-
skjáir í baki farþegasæta sem geyma 
yfir 150 klukkustundir af afþreyingu; 
þar á meðal úrval barnaefnis á íslensku, 
íslenskar kvikmyndir og sjónvarpsþætti, 
og erlendar stórmyndir sem sýndar eru 
um borð á svipuðum tíma og þær eru 
frumsýndar í kvikmyndahúsum.

Tignarleg bygging Hæstaréttar í 
Washington D.C. er meðal margra 
spennandi viðkomustaða í höfuð-
borg Bandaríkjanna.

Lífið er afslappað 
og skemmtilegt í 
Gautaborg.

Tær sjór, silkimjúkur 
sandur og glaða sólskin 

gerir strandlíf og spænska 
menningarupplifun við 

Alicante að paradís.

3 4 5

Það eru undur og stórmerki hvað hægt er 
að byggja úr Legokubbum, eins og sjá má 
á þessari mynd úr Legolandi í Billund.1 2 Það kemur eflaust mörgum á óvart 

hversu græn og falleg Hamborg er, en 
þar er dásemd að njóta lífsins.
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FRYSTIKISTUVIKA

AÐEINS ÞESSA VIKU

TAKMARKAÐ MAGN  TAKMARKAÐ MAGN  TAKMARKAÐ MAGN

Whirlpool
frysti-
kistur

Lítrar
nettó

Hæð
í sm

Breidd
í sm

Dýpt
í sm

Körfur
Skil-
rúm

Ljós
Frystig.
24 klst.

Orkufl. VERÐ
ÁÐUR TILBOÐS VERÐ

87 81 65 1 Nei Nei 14 kg Kr. 84.995 Kr. 56.246

87 81 65 1 Nei Nei 15 kg A+ Kr. 89.995 Kr. 67.496

89 95 66 1 Nei Já 18 kg Kr. 89.995 Kr. 63.746

89 66 1 Nei Nei Kr. 99.995 Kr. 71.246

400 89 134 66 4 Já Já Kr. 119.995 Kr. 82.496

503 89 163 66 5 Já Já 30 kg Kr. 129.995 Kr. 89.996

  Vestfrost frystikistur

ST189C 189 86 65 1 Nei Nei A+ Kr. 99.995 Kr. 74.996

86 113 65 1 Nei Nei A+ Kr. 109.995 Kr. 82.496

85 65 1 Nei Nei A+ Kr. 114.995 Kr. 86.246

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

25% AFSLÁTTUR


