
Úrval-Útsýn býður 
ferðalöngum fjölbreytt úrval 
ferða til framandi staða 
undir leiðsögn reyndra 
fararstjóra. Auk sólarlanda 
og borgarferða er hægt að 
svala ævintýraþorsta sínum 
í spennandi sérferðum, þar 
sem Marokkó, Andalúsía og 
siglingar um Miðjarðarhafið, 
Adríahafið og Karíbahafið eru 
meðal þess sem boðið er upp á.

„Ferðin til Marokkó er undir 
yfirskriftinni Dulheimar Mar-
okkó,“ segir Þorsteinn Guðjóns-
son, framkvæmdastjóri hjá Úr-
vali-Útsýn. „Ferðin hefst í Al-
mería á Spáni 1. júlí en daginn 
eftir er haldið til Marokkó yfir 
Gíbraltarsund með ferju. Næstu 
daga munum við heimsækja fjór-
ar af þekktustu borgum lands-
ins, ferðast um óbyggða dali inn 
í eyðimörkina þar sem við upplif-
um bæði sólarupprás og sólsetur 
eyðimerkurinnar. Við ökum um 
fjallvegi í jeppum, heimsækjum 
framandi markaði, skoðum mosk-
ur og hallir og á kvöldin snæðum 
við dýrindis máltíðir með góðum 
innlendum vínum. Í lok ferðar 
njótum við lífsins og slöppum af 
á sólarströndum Almería. Þetta er 
ævintýraferð fyrir alla sem vilja 
skoða eittvað nýtt og framandi, 
ferðast á kameldýri, rýna í stein-
gervinga, milljóna ára gamla, og 
jafnvel gista eina nótt í tjöldum 
eyðimerkurfaranna.“

Önnur ferð sem Þorsteinn 
mælir með er gönguferð um 
Andalúsíu. „Sú ferð verður farin 
3. til 8. júní og hefur vakið mikinn 
áhuga,“ segir hann. „Við byrjum 

í Almería og daginn eftir verður 
haldið af stað í rútuferð um Anda-
lúsíu. Á þessum slóðum er mikið 
af sögulegum minjum frá tímum 
Mára og Rómverja. Farið verður 
í heimsókn til „hvítu þorpanna“ 
og í hina frægu Alhambra-höll í 
Granada. Alhambra-höllin var 
reist af Márum á 14. öld. Höllin er 
á heimsminjaskrá UNESCO. Einn-
ig verður farið í dropasteinshelli 
og hann skoðaður svo eitthvað sé 
nefnt. Gist verður á Hostel San 
Miguel í Nerja. Nerja er lítill 
vinalegur strandbær, ströndin er 
klettótt með fallegum sandvíkum. 
Hótelið er afar vel staðsett í mið-

bænum þar sem iðandi mannlíf er 
á kvöldin. Gönguferðirnar miðast 
við þrjá til fimm tíma á hverjum 
degi í fimm daga og er lagt af stað 
í þær eftir morgunverð. Síðan er 
stoppað á athyglisverðum stöð-
um og hvíldartími tekinn eins og 
þarf. Þetta eru gönguferðir sem 
henta öllum sem eitthvað geta 
hreyft sig og eru líkamlega heil-
brigðir.“

Kórónan á ævintýraferðum 
Úrvals-Útsýnar eru svo sigling-
arnar. „Við erum með samning 
við Royal Caribbean Cruises, 
eitt stærsta skipafélag heims,“ 
segir Þorsteinn. „RCCL er með 

tuttugu glæsiskip í sínum flota og 
á hverju ári er nýju skipi hleypt 
af stokkunum. Meðal skipa í flota 
félagsins eru stærstu skemmti-
ferðaskip í heimi, Freedom of the 
Seas og Liberty of the Seas. Þjón-
usta og allur aðbúnaður er fyrsta 
flokks í skemmtiferðaskipunum 
sem sigla um öll heimsins höf, þar 
á meðal Karíbahafið, Miðjarðar-
hafið, Suður-Ameríku og Asíu.

Við bjóðum upp á siglingar um 
Adríahafið, Miðjarðarhafið og 
vesturhluta Karíbahafs, en um 
ferðirnar og tilhögun þeirra getur 
fólk fræðst nánar á heimasíðunni 
okkar urvalutsyn.is.“

Ævintýri í Marokkó og
Andalúsíu og lúxussigling

Auk sólarferða og borgarferða býður Úrval-Útsýn upp á Ævintýraferðir þar sem leiðin liggur um ókannaðar slóðir, meðal annars í 
Marokkó, Andalúsíu og í siglingum um heimsins höf.

● BRIGHTON  Úrval-Útsýn 
býður upp á spennandi helgar-
ferðir til Brighton í Englandi í vor. 
Næsta ferð verður 21. til 24. apríl.

Brighton er oft kölluð Litla 
London, þar sem hún þykir bjóða 
upp á allt það sama og London 
nema þar er allt smærra og 
huggulegra í sniðum. Í borginni 
eru sjarmerandi listamanna-
hverfi þar sem marglituð hús, 
götumarkaðir, verslanir og götu-
tónlistarmenn mynda einstaka 
stemningu. Ferðalangar hafa 
frjálsar hendur um það hvernig 
þeir verja tíma sínum í borginni, 
en ef þörf er á er Birna Þrastar-
dóttir, sem þrautþekkir borgina, 
þeim til aðstoðar.

● NÝ OG BETRI  FERÐ
IRNAR SEM SLEGIÐ 
HAFA Í GEGN!  Ný og betri 
námskeiðin hjá Úrvali Útsýn 
hafa heldur betur slegið í gegn 
og eru orðinn fastur liður í 
haust- og vordagskrá Úrvals Út-
sýnar. Þaulvanir leiðbeinendur 
blanda saman skemmtun og 
uppbyggilegum námskeiðum í 
góða veðrinu á suðrænum slóð-
um. Farið verður meðal annars 
í spennandi sumba- og jóga-
ferð til Albir, glæsilega konuferð 
með Eddu Björgvins og ham-
ingjan fundin með Ásdísi Olsen 
á ströndum blómaeyjunnar 
Tenerife. Bjargey Aðalsteinsdótt-
ir sér um umsjón á námskeið-
unum en hún er þaulvön í farar-
stjórn og lærður jógakennari og 
íþróttafræðingur. Góður félags-
skapur, ný sýn á lífið – og ný og 
betri! Hægt er að lesa meira um 
námskeiðin á urvalutsyn.is.

Ferðir
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Tímaflakk og tignarleg fjöll 
bíða þeirra sem leggja leið sína 
til Tíbets og Kína. Bændaferðir 
skipuleggja ævintýraferðir 
þangað í ár.

Töfrar hinna mikilfenglegu 
Himalajafjalla, stórfenglegar 
hallir og klaustur verða á meðal 
þess sem fyrir augu ber í ferð um 
Tíbet sem Bændaferðir standa 
fyrir í lok maí. Inga Ragnars-
dóttir er fararstjóri en hún hefur 
mikla þekkingu á sögu og staðar-
háttum þessa fallega lands, sem 
oft er kallað þak veraldar. 

„Þetta er alveg einstakt tæki-
færi til að upplifa menninguna, 
söguna og síðast en ekki stór-
brotna náttúruna í mikilli ná-
lægð,“ bendir Inga á og þakkar 
það einstökum ferðamáta. „Aðra 
leiðina verður flogið til Lhasa en 
hina leiðina fáum við að upplifa 
landleiðina með Himnalest-
inni og komumst þannig 
nær stórbrotnu lands-
laginu.“

Inga segir ferða-
lagið veita góða innsýn 
í þjóðarsálina, lífið á 
landsbyggðinni, bú-
skaparhætti og 
einstaka menn-
ingar- og trúar-
arf Tíbets. „Við 
munum kynn-
a s t  m e n n -
ingunni sem 

tengist mikið Lama-trúnni, sér-
stakri grein búddisma, sem ein-
kennist af glaðværð og friðsemi.“ 
Þekktasti fulltrúi hennar er Dalai 
Lama, trúarlegur leiðtogi Tíb-
eta, en Inga hitti hann fyrir þrjá-
tíu árum. „Við hittum hann fyrir 
hreina tilviljun í klaustri í La-
dakh, sem tilheyrir Indlandi, og 
hann tók okkur opnum örmum, 

sem er lýsandi fyrir þennan 
ágæta mann.“ 

Inga tekur sér fyrir hend-
ur aðra ævintýralega ferð í 

október. Bændaferðir hafa þá 
skipulagt heimsókn til Kína 

þar sem helstu kennileiti 
landsins verða skoðuð á 

tveimur vikum. „Við 
heimsækjum til að 
mynda Shanghai og 
Peking, göngum um 
Torg hins himneska 
friðar og skoðum 

Forboðnu borgina,“ bendir Inga á 
en Terrakotta-herinn, sem er tal-
inn vera einn merkasti fornleifa-
fundur veraldar, Kínamúrinn og 
Sumarhöllin verða á meðal ann-
arra viðkomustaða. „Eiginlega 
má líkja ferðinni við tímaflakk 
þar sem við byrjum í framtíð-
arborginni Shanghai og rekjum 
okkur aftur í tímann,“ segir hún 
og bætir við að heilmikil upplifun 
sé að koma til Kína.

„Landið er svo stórt að það er 
nánast eins og heimsálfa og ótrú-
lega margt að sjá. Menningin, 
sagan og læknisfræðin hefur allt-
af heillað mig og svo er áhugavert 
að sjá með eigin augum það mikla 
iðnaðarveldi sem Kína er orðið að 
í dag.“ Hún segir sælkera líka geta 
átt von á góðu þar sem maturinn 
sé fjölbreyttur og góður. „Allir 
ættu því að finna eitthvað við sitt 
hæfi.“

Ævintýraheimur Asíu

Dyrnar að töfrandi heim Tíbets ljúkast upp í ferð sem Bændaferðir standa fyrir í maí. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Ferðaskrifstofan Vesturheimur 
skipuleggur ferðir á slóðir 
íslensku vesturfaranna í 
Kanada og Bandaríkjunum 
og einnig ferðir fyrir 
Vestur-Íslendinga um Ísland.

„Eitt helsta markmið ferðaskrif-
stofunnar er að efla tengsl Ís-
lands og Íslendinga við afkomend-
ur íslenskra vesturfara í Norður-
Ameríku,“ segir sagnfræðingurinn 
Jónas Þór, eigandi Vesturheims, og 
segir áhuga fyrir ferðum hans allt-
af að aukast. „Í sumar munu sex til 
sjö hundruð manns ferðast vestur 
á okkar vegum og nokkuð á annað 
hundrað hafa skráð sig í ferðir 
hingað,“ segir hann.

Ferðir Vesturheims í sumar 
eru fjölbreyttar. Í júníbyrjun fer 
myndarlegur hópur kennara vest-
ur til Manitoba að kynna sér skóla-
starf í Kanada og fimm íslenskir 
kórar ætla í sumar að heimsækja 
hinar ýmsu byggðir Íslendinga 
í Manitoba, Saskatchewan og 
Norður-Dakota. Þá er ferð fyr-
irhuguð á vesturströndina seint 
í ágúst. Flogið er til Seattle og 
þaðan ekið um Íslendingabyggðir 

í Washington-ríki, farið á dvalar-
heimilið Stafholt í Blaine, áfram 
norður til Vancouver, upp í fjöll-
in í Whistler og út í Vancouver-
eyju. Unnendum garðræktar er 
bent á að degi verður varið í hinum 
óviðjafnan lega Butchart Gardens.

Stærsta ferð Vesturheims í 
sumar er hins vegar svokölluð Ís-
lendingadagaferð þar sem tvær 
merkustu Íslendingahátíðir fyrir 
vestan verða heimsóttar, þjóð-
hátíð í Mountain í Norður-Dakota 

og Íslendingadagurinn í Gimli en 
þjóðmenningarhátíðir Íslendinga 
í Vesturheimi eiga rætur að rekja 
allt aftur til ársins 1874. Fyrri vik-
una verður skoðunarferð um ís-
lenskar sveitir í Manitoba, meðal 
annars Nýja Ísland, farið um Voga 
og Reykjavík og suðvesturhéruð 
fylkisins. Síðan er farið á hátíðina 
í Norður-Dakota og að sjálfsögðu 
Íslendingadaginn í Gimli. Seinni 
vikuna verður dvalið á góðum stað 
í Winnipeg.

Ferðast um land frænda

Fjallkonan í Nýja Íslandi leidd til sætis í Gimligarði.

www.madurlifandi.is

Borgartúni 24
105 Reykjavík
Sími: 585 8700

Hæðarsmára 6
201 Kópavogur
Sími: 585 8710

Hafnarborg
220 Hafnarfirði
Sími: 585 8720

sólarvörn fyrir alla fjölskylduna

Náttúruleg sólarvörn 
sem virkar um leið og 
hún er borin á húðina.

Vörurnar frá Sante Kosmetic 
innihalda ekki kemísk litarefni, 
ilmefni og rotvarnarefni.

Veldu hreina og náttúrulega 
sólarvörn fyrir páskafríið.

15%
afsláttur í apríl
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Sumarnótt við hafið
Sumar 2 11. - 18. júní
Skoðum best varðveitta kastala Ítalíu í virkisborginni Gradara, San Marino, 
minnstu borg Evrópu og fæðingarbæ Verdis. Heimsækjum svo Parma, heimabæ 
söngkonunnar Höllu Margrétar sem tekur á móti okkur.
Verð: 186.300 kr. á mann í tvíbýli

Töfraheimur Tékklands
Sumar 7 4. - 15. ágúst
Í þessari töfrandi ferð skoðum við gömlu keisaraborgina Brno, miðaldakastala og 
klaustur hennar, dropasteinshella og eitt áhugaverðasta gyðingahverfi 
Tékklands. Dveljum í gullborginni Prag síðustu dagana.
Verð: 229.600 kr. á mann í tvíbýli

Hafblær við Eystrasalt
Sumar 8 11. - 18. ágúst
Ströndin við Eystrasaltið er einstök og fegurð eyjanna Usedom, Rügen og 
klettabeltisins Königsstuhl lætur engan ósnortinn. Hansadrottningin Lübeck 
verður heimsótt og að lokum farið í skoðunarferð um Berlín.
Verð: 159.950 kr. á mann í tvíbýli

Flamengó í Madríd
Sumar 10 20. - 27. ágúst
Heimsækjum nokkrar af skemmtilegustu borgum Spánar. Skoðum hinn 2000 ára 
rómverska bunustokk Segovia, miðaldamúra Ávila og höll Filippusar II frá 16. öld. 
Skemmtum okkur á flamengókvöldi í Madrid og skoðum miðaldaborgina Toledo.
Verð: 183.400 kr. á mann í tvíbýli

Gondólahátíð í Feneyjum
Sumar 14 27. ágúst - 8. september
Rómantísk ferð um Ítalíu og Austurríki. Heimsækjum fallega bæi við Gardavatn, 
fylgjumst með fólki í litríkum búningum frá 16. öld á skreyttum gondólum á 
hátíðinni „Regatta“ í Feneyjum og endum ferðina í Austurríki.
Verð: 254.300 kr. á mann í tvíbýli

Hálft fæði og allar skoðunarferðir innifaldar

Bændaferðir

Nánari upplýsingar á
vesturheimur.is og hjá 
Jónasi Þór í síma 861-1046 
og á jonas@vesturheimur.is
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Ferðaskrifstofan Expressferðir 
býður flug og gistingu til 
Boston og New York í sumar 
en Boston er nýr áfangastaður 
Iceland Express.

„Við bjóðum mjög hagstæðar 
pakkaferðir bæði til Boston og 
New York,“ segir Lilja Hilmars-
dóttir, forstöðumaður Express-
ferða, ferðaskrifstofu Iceland Ex-
press. Boston er nýr áfangastaður 
Iceland Express en þangað hefst 
beint flug 2. júní fjórum sinnum 
í viku. 

„Við erum mjög spennt að geta 
boðið upp á pakkaferðir til Boston 
og gistingu á fimm stjörnu hóteli 
á 99.900 krónur, en hótelið, Tai 
Boston hefur hlotið viðurkenn-
ingar fyrir góða þjónustu,“ segir 
Lilja. 

Ferðirnar verða farnar dag-
ana, 9. til 13. júní og 25. til 29. 
ágúst og er þegar farið að taka 
við pöntunum. „Boston er þekkt 
fyrir að vera ein evrópskasta borg 
Bandaríkjanna. Þar settust flest-
ir innflytjendur frá Bretlandi og 
Írlandi að og til dæmis eru þau í 
Kennedy-fjölskyldunni afkomend-
ur írsku innflytjendanna. Borg-
in varð fljótlega  hástéttarborg. 
Þarna bjó mikið af vel stæðu fólki 
og stjórnmálamönnum og borgin 
ber þess merki í dag en þar eru 
glæsilegar byggingar og mörg fal-
leg listasöfn,“ segir Lilja. Boston 
er einnig ein virtasta háskóla-
borg Bandaríkjanna, þar eru bæði 
Harvard-háskóli og MIT. „Svæðið 
kringum Harvard er mjög fallegt. 
Eins er margt sem minnir á frum-

byggja borgarinnar í miðbænum 
og gaman að ganga þar um. Það er 
líka mjög gott að versla í Boston.“

Beint flug til New York hófst 
á síðasta ári hjá Iceland Express 
og fékk góðar viðtökur. Í sumar 
verður flogið einu sinni á dag til 
borgar innar. Expressferðir bjóða 
einnig pakkaferðir til New York, 
borgarinnar sem aldrei sefur eins 
og Frank Sinatra söng um árið. 

„Við verðum meðal annars með 
pakkaferð dagana 6. til 9. maí 
til New York, flug og gistingu 
á NYC-JC Luxury Apartments 

sem er glæsilegt íbúðar hótel í 
New Jersey með stórkostlegu út-
sýni yfir Manhattan. Hótelið er 
rétt við lestarstöðina The Path 
Train sem kemur manni á tveim-
ur mínútum yfir á World Trade 
Center; einnig er upplagt að fara 
með bátnum yfir á Manhattan og 
njóta útsýnisins í leiðinni sem er 
ógleymanlegt. Það þarf varla að 
fjölyrða um New York, hún er ein 
helsta menningarborg í heimi,“ 
segir Lilja. Nánari upplýsingar er 
að finna á heimasíðunni, www.ex-
pressferdir.is og í síma 590 0100.

Nýir áfangastaðir í sumar

Boston er nýr áfangastaður Iceland Express og bjóða Expressferðir flug og gistingu á 
hagstæðu verði í sumar. MYND/NORDIC PHOTOS/GETTY

Norðursigling býður í fyrsta 
skipti upp á ævintýrasiglingu 
um austurströnd Grænlands á 
skonnortunni Hildi í sumar. 

Norðursigling færir út kvíarnar 
í sumar og býður í fyrsta skipti 
upp á ævintýralega Grænlands-
ferð. Heimir Harðarson, skip-
stjóri og einn af eigendum Norður-
siglingar, segir um að ræða ferð 
sem lætur engan ósnortinn. „Við 
fórum í könnunarleiðangur í fyrra 
og kynntumst ægifagurri nátt-
úru og einhverju stórfenglegasta 
fjarðakerfi heims. Risafjörðurinn 
Scoresby sund teygir sig um 350 
kílómetra inn í landið og lands-
lagið er með því hrikalegasta 
sem þekkist. Inn af honum  ganga 
margir litlir firðir og er kyrrðin 
óviðjafnan leg. Þarna eru tvö þús-
und metra klettar sem stíga lóð-
rétt upp úr sjónum og sums stað-
ar er þúsund metra dýpi rétt utan 
við strendurnar. Engar hafnir eru 
á svæðinu enda bara opið nokkrar 
vikur á ári og eru allar landtökur 
gerðar á slöngubáti. Ferðin er því 
óvenjuleg og spennandi.“

Boðið er upp á tvær brottfarir 
í sumar. Sú fyrri er 20. ágúst og 
síðari þann 27. „Farþegar fljúga 
frá Reykjavík og beint til til Con-
stable Point sem er lítill flugvöll-
ur í vestan verðum Hurry-firði í 
Jameson Land. Þar eru þeir síðan 
teknir um borð í Hildi og lagt í 
viku ferðalag. Farþegarnir sigla 
því ekki á milli landa heldur koma 

um borð í lokuðu fjarðarkerinu. 
Því er um að ræða þægilega sigl-
ingu og ætti ferðin að henta öllum 
aldurshópum,“ segir Heimir.

Farþegar í hvorri ferð verða 
að hámarki tólf en auk þess verða 
fjórir í áhöfn. „Þar af er græn-
lenskur fararstjóri en hans hlut-
verk er fyrst og fremst að benda 
okkur á tilkomumikið dýralíf,“ 
segir Heimir og nefnir sauðnaut, 
snæhéra, seli og jafnvel ísbirni auk 
þess sem hann segir hægt að rek-
ast á hvali utarlega í firðinum. „Þá 
er reglulega farið í land og boðið 
upp á göngu- og skoðunarferðir. 
Fyrstu fimm næturnar er gist um 
borð í skútunni en síðustu tvær er 
boðið upp á gistingu í þorpinu It-
toqqortoormiit fyrir þá sem vilja. 
Skútan er búin þægilegum klef-

um og kojum og aðstaða um borð 
til fyrirmyndar. Allur matur er 
innifalinn. Boðið er upp á nýbak-
að brauð og vel útilátinn morgun-
mat og svo er oft grillað á þilfarinu 
á kvöldin,“ lýsir Heimir.  

Norðursigling hefur verið leið-
andi hvalaskoðunarfyrirtæki frá 
1995 og var fyrsta fyrirtækið sem 
fór að bjóða upp á reglulegar hvala-
skoðunarferðir. Hvalaskoðunar-
ferðirnar eru allar farnar á göml-
um eikarbátum sem hafa verið 
lagaðir að þörfum ferðamanna en 
auk þess gerir fyrirtækið út tvö 
seglskip og er annað þeirra Hild-
ur. Flestar ferðirnar eru farnar 
frá Húsavík en Grænlandsferðin 
hefst í Reykjavík og henni lýkur 
þar. Nánari upplýsingar er að finna 
á www.nordursigling.is

Ævintýraferð til Grænlands

Norðursigling býður ævintýrasiglingu til Grænlands í sumar. Hún verður með 
þægilegu móti og ætti að henta öllum aldurshópum.
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Verð á mann í fjórbýli

99.900 kr.

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

Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
gisting í 4 nætur á Taj Boston, 5* hóteli í miðborginni. 
Margverðlaunað hótel fyrir þjónustu sína við gesti.

25.–29. ágúst 

Lúxustilboð
til Boston

Verð á mann í fjórbýli

102.900 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
gisting í 4 nætur á Taj Boston, 5* hóteli í miðborginni. 
Margverðlaunað hótel fyrir þjónustu sína við gesti.

6.–9. maí

New York 
New Jersey 

Verð á mann, m.v. fjóra í íbúð

89.600 kr.
Innifalið: Flug með sköttum og öðrum greiðslum, 
gisting í 3 nætur á NYC-JC Luxury Apartments í 
New Jersey með dýrðlegu útsýni yfir Manhattan.

Borgarferðir
til Bandaríkjanna

Borgarferðir

Lúxustilboð
til Boston
9.–13. júní

G R Æ N L A N D
E I N S T Ö K  Æ V I N T Ý R A F E R Ð

-  V E R Ð  F R Á  3 6 8 . 0 0 0  K R . *

UPPLIFÐU UNDUR

Í  8  D A G A  F E R Ð
SCORESBYSUNDS

Á SKONNORTUNNI HILDIFRÁBÆR AÐSTAÐA UM BORÐ

Innifalið: Flug, flutningur að skútu, gisting, uppábúin
rúm og handklæði, matur, leiðsögn og óáfengir drykkir.

*

WWW.NORDURS IGL ING. IS
BIRNA@NORDURSIGLING.IS SÍMI: 464 7265
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Heimsferðir standa nú fyrir 
spænskri viku og bjóða upp á fjöl-
breytt tilboð í tilefni hennar. Þar 
má nefna frábæra helgarferð til 
Barcelona helgina 5.-9. maí en 
um þá helgi er mikið um að vera 
í borginni. Knattspyrnulið Barce-
lona mætir Espanyol, hinu liðinu í 
Barcelona í spænsku deildinni. Þá 
fer einnig fram úrslitakeppni evr-
ópskra félagsliða í körfuknattleik 
í borginni þessa sömu helgi. 

Menningarlífið er með ólíkind-
um í þessari fögru borg enda hefur 
hún alið af sér marga frægustu 
syni Spánar. Tónleikar eru dag-
lega, klassísk músik, djass, popp 
og hefðbundin flamengótónlist. 
Meðal áhugaverðra staða má nefna 
Liceu, óperuhöllina, Palau de 
Musica, listasöfn Picassos, Mirós 
og Dalís. Þjóðlistasafnið, MNAC, 
hefur að geyma minjar Katalóníu 
og nýlistasafnið, MACBA, í miðju 
Ravahverfinu hýsir nýstárlegar 
sýningar nútímalistamanna. 

Í Barcelona eru veitingastaðir á 
hverju horni en tapasréttina ætti 
enginn að láta fram hjá sér fara 
meðan dvalið er í borginni.

Heimsferðir eru einnig með sér-
tilboð til Costa del Sol, t.d. 6. maí 
og 15. maí þar sem gist er í níu 
nætur. Einnig eru í boði afsláttar-
tilboð á öðrum dagsetningum í til-
efni Spænskrar viku. 

Costa del Sol er tvímælalaust 
vinsælasti áfangastaður Íslend-
inga í sólinni, enda býður hann 
upp á glæsilegt úrval gististaða, 
veitingastaða og skemmtunar. 
Þaðan er örstutt að skreppa yfir 
til Afríku og Gíbraltar og töfrar 
Andalúsíu heilla alla þá sem henni 
kynnast. 

Heimsferðir hafa einnig 
boðið geysivinsælar golfferðir 
til Suður-Spánar undanfarin ár. 
Þessar ferðir eru að mestu upp-
seldar en þó eru til örfá sæti nú í 
lok apríl og byrjun maí til Costa 
Ballena og Novo Sancti Petri. 

Halda spænska viku
Ramblan í Barcelona er vinsæl meðal ferðamanna.

Utanlandsferðir geta komið 
við pyngjuna og ekki er á allra 
færi að gista á fimm stjörnu 
hótelum og borða margréttað 
á kvöldin. Hér eru nokkur atriði 
sem geta lækkað ferðakostnað 
verulega.

GIST Í HEIMAHÚSI
Sófabrim (couchsurfing) er vett-
vangur fyrir þá sem vilja kynnast 
menningu á hverjum stað gegnum 
heimamenn. Ferðalangurinn gist-
ir í heimahúsi endurgjaldslaust 
og tekur þátt í daglegu lífi fólks-
ins sem hýsir hann eftir atvikum. 
Ferðalangurinn getur svo tekið á 
móti gestum á sitt heimili. Þetta 
er hressandi og öðruvísi ferðamáti 
sem opnar möguleika á að kynn-
ast nýju fólki og upplifa landið eða 
borgina sem heimsótt er á einstak-
an hátt. www.couchsurfing.org.

ÍBÚÐASKIPTI Í ÚTLÖNDUM
Íbúðaskipti geta verið hagstæður 
ferðamáti, sérstaklega þegar fjöl-
skyldan fer saman í frí. Í mörgum 
tilfellum hafa ferðalangarnir að-
gang að heimilisbílnum og geta því 
auðveldlega ferðast um nágrenn-
ið. Einnig er talsvert hagræði af 
því að geta keypt inn og eldað 
heima þegar marga munna þarf að 
metta. Á vefnum eru nokkrar síður 
sem halda utan um íbúðaskipti og 
hér eru þrjár þeirra: www.home-
exchange.com, www.intervacus.
com og www.homelink.org.

FERÐAST SAMAN Í BÍL
Til að halda ferðakostnaðinum 
niðri er stundum hægt að verða 
sér úti um bílfar milli staða og 
taka þátt í eldsneytiskostnaði. Á 
netinu eru vefsíður þar sem hægt 
er komast í samband við fleiri á 
sömu leið og þú og á síðunni www.
erideshare.com er hægt að komast 
í samband við fólk á ferðinni um 
allan heim.

ÓDÝRARI BYGGINGARSAGA
Ef þú hefur áhuga á arkitektúr er 
ódýr leið að taka strætó og sitja í 
einn hring. Þótt þú fáir ekki sömu 
upplýsingar um það sem fyrir 
augu ber og ef þú hlustaðir á leið-
sögumann í keyptri útsýnisferð 
gefst þér næði til að horfa í kring-
um þig og drekka í þig umhverfið.

HEIMAGERÐAR SAMLOKUR Í GARÐI
Það getur verið dýrt að kaupa mat 
á veitingastöðum í útlöndum. Ef 
veðrið er gott er því um að gera 
að kaupa eitthvað matarkyns í 
kjörbúð eins og brauð og álegg og 
halda í næsta almenningsgarð. Í 
erlendum stórborgum eru íbúar 
yfirleitt duglegir að nýta sér al-
menningsgarða á góðviðris dögum 
og því gefst ágætis tækifæri á 
að kynna sér mannlífið meðan 
mauluð er heimagerð samloka.

HJÓLAÐ UM ALLA BORG
Neðanjarðarlestir, sporvagnar og 
leigubílar eru þægilegur ferða-
máti milli staða í stórborgum. Ef 
þú ert hins vegar ekki að flýta þér 
getur verið stórkostlegt að upp-
lifa borgina á reiðhjóli. Víða má 
leigja sér þokkalegt reiðhjól á góðu 
verði í einn eða fleiri daga og eru 
borgir eins og Kaupmannahöfn og 

Amster dam annálað-
ar hjólaborgir 
og auðvelt að 
komast um.

Gist í heimahúsum 
og ferðast saman í bíl

Lautarferð í almenningsgarði með heimagerðum kræsingum getur verið ódýrari 
kostur en að kaupa máltíð á veitingastað. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Sófinn til reiðu fyrir forvitna ferðalanga 
sem vilja kynnast landi og þjóð gegnum 
„couchsurfing”.

Verð kr. 109.900 
Netverð á mann, m.v. gistingu í 
tvíbýli í 9 nætur með öllu inniföldu 
á Hotel Griego Mar ***.

Gríptu þetta frábæra tækifæri 
og njóttu lífsins í vor á Costa 
del Sol á ótrúlegum kjörum.

Costa 
del Sol

6. og 15. maí í 9 nætur

með „öllu inniföldu“

Frá kr. 109.900 

Heimsferðir bjóða tvær frábærar 
9 nátta ferðir til Costa del Sol í vor. 
Í boði eru frábær sértilboð, með 
„öllu inniföldu“ á Griego Mar 
hótelinu sem var mjög vinsælt meðal 
farþega Heimsferða í fyrra. Ath. mjög 
takmarkaður fjöldi herbergja í boði 
á þessum kjörum.
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Dublin 
um Páskana

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 innfæddra.

Verð frá 79.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
M.v. 2 í tvíbýli á Camden Court Hotel með morgunverði 21. apríl í 4 nætur. Innifalið: 
Flug fram og til baka, flugvallarskattar, gisting með morgunverði og íslensk fararstjórn. 

*Verð án Vildarpunkta 89.900 kr. 

Tulfarris Hotel and Golf Resort er ekki nema um 50 mín. aksturs-
fjarlægð frá Dublin flugvelli. Hótelið er hið glæsilegasta í alla 
staði. 

Hótelið stendur við frábæran 18 holu keppnisgolfvöll. Tulfarris 
golfvöllurinn er hannaður inn í einstaklega fallega náttúru 
staðarins, umlukinn Wickow fjallgarðinum og Blessington vatni.

Verð frá 129.900 kr.*
og 15.000 Vildarpunktar 
M.v. 2 í tvíbýli á Tulfarris Hotel and Golf Resort 21. apríl í 4 nætur. Innifalið: Flug fram 
og til baka, flugvallarskattar, gisting með hálfu fæði, flutningur golfsetts, akstur milli 
flugvallar og hótels, ótakmarkað golf nema komudag og íslensk fararstjórn. 

*Verð án Vildarpunkta 139.900  kr. 

4 nátta ferð 
með 5 golfdögum

21. - 25. apríl21. - 25. apríl
Golf um páskanaDublin

Skráðu þig í netklúbbinn - VITA.is



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 orð-
inn 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, högg-
myndagarðinn og fúksíugarðinn í Billund. 
Á þessum 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 næst-
stærsta í Þýskalandi, með 1,8 milljónir íbúa. 
Hún stendur á bökkum Saxelfar, um 100 kíló-
metra frá sjó og er stærsta hafnarborg Þjóð-
verja og önnur stærsta hafnarborg Evrópu. 
En þótt Hamborg sé mikil viðskipta- og 
iðnaðar borg er hún grænni en aðrar þýskar 
borgir og fræg fyrir fallega garða sína, opin 
svæði, stöðuvötn, ár og bátaskurði, en í Ham-
borg 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 sam-
tíma, og þýskra gæða í mat og drykk, en 
krár og kaffihús eru á hverju strái í miðbæ 
Hamborgar þar sem kynnast má matreiðslu 
40 þjóða á fleiri en 2.000 veitingastöðum. 
Gera má kostakaup í freistandi verslunar-
götum og vöruhúsum Hamborgar, og þótt 
borgin sé víðkunn fyrir leikhús, söngleiki 
og óperur dunar þar líka djass og popp, svo 
ekki sé talað um klassík og sinfóníuhljóm-
sveitirnar 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 víð frægan 
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 undir-

öldu þess frelsis, lýðræðis og valds sem er 
samofið nafni Bandaríkjanna, og enginn 
verður ósnortinn við að skoða Washington-
minnismerkið, Hvíta húsið, Þinghúsið, 
styttuna af Abraham Lincoln og Thomas 
Jefferson og Víetnamvegginn, því alls stað-
ar ríkir  sterk tilfinning fyrir sögunni í for-
tíð 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 vinsælli 
stöðum Svíaveldis, sem og raunvísinda-
safnið Universum með regnskógum, fugl-
um, fiskum, hákörlum og eitruðustu skepnu 
í heimi. Um síki Gautaborgar siglir svo 
paddan, sem eru bátar sem bjóða upp á frá-
bæra leið til að kynnast borginni. Stutt er í 
hafið eða næsta stöðuvatn og skerjagarður-
inn einstakur þar sem alls staðar má finna 
kletta til að stinga sér frá eða strendur 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.
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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.



vodafone.is

Hjá Vodafone getur þú notað snjallsímann 
þinn áhyggjulaus hvar í heiminum sem er.
Ef þú þarft meira gagnamagn geturðu stillt 
notkunina eftir þörfum á Mínum síðum á 
vodafone.is eða með einu símtali í 1414.

Notaðu 
snjallsímann 
í útlöndum
Við tryggjum að netnotkun 
fari ekki yfir 50 evrur á mánuði
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Eiffel-turninn er einn vinsælasti 
bónorðs staður veraldar.

Hver gæti neitað bónorði sem borið 
væri upp við svalirnar á húsi Júlíu í 
Veróna?

Bónorð er alvörumál og margir 
leggja mikið á sig til að finna hið 
fullkomna umhverfi til að bera upp 
stóru spurninguna. En hvaða stað-
ir njóta mestra vinsælda þegar 
kemur að því að bera upp bón-
orðið?

 Feneyjar eru samkvæmt flest-
um heimildum hinn fullkomni 
staður til að horfa djúpt í augu 
elskunnar og biðja hana að gift-
ast sér. Sumir ganga svo langt að 
halda því fram að sá sem aldrei 
hefur setið undir tónum fiðlanna á 
Markúsartorginu í tunglsljósi viti 
ekkert hvað rómantík er.

 Eiffel-turninn í París er líka 
vinsæll staður til að bera upp bón-
orð. Og hvað gæti verið rómantísk-
ara en að standa á efstu hæð turns-
ins með borg elskendanna baðaða 
ljósum fyrir fótum sér?

 Rockefeller Center í New York 
er kannski ekki fyrsti staðurinn 
sem kemur upp í hugann þegar 
hugsað er um rómantík, en mik-
ill fjöldi fólks nýtir sér þó skauta-
svellið þar til að biðja um hönd 
hinnar heittelskuðu, við mikla 
hrifningu áhorfenda.

Fáir staðir í veröldinni eru þó 
eins fasttengdir rómantíkinni og 
Veróna á Ítalíu. Borg Rómeós og 
Júlíu höfðar sterkt til elskenda á 
öllum aldri og alrómantískasti og 
vinsælasti staðurinn til að falla á 
kné og stama út úr sér ástarjátn-
ingum er að sjálfsögðu undir svöl-
unum á húsi Júlíu. Það er varla 
hugsanlegt að fá neitun á slíkum 
stað. 

Bestu staðirnir 
fyrir bónorðið

● FYRIR SJÁLFSTÆÐA 
FERÐAMENN  Ferðalangur er 
vefsíða sem miðlar fróðleik til sjálf-
stæðra ferðalanga, sem ætla að 
ferðast um meginland Evrópu 
og á eigin vegum. Þar er hægt 
að afla sér upplýsinga um flug, 
gistingu, bílaleigur, íbúða-
skipti, sumarhús, siglingar og 
fleira. Hægt er að gerast áskrif-
andi að samnefndu fréttabréfi. 
Ferðalangur er á slóð-
inni ferdalangur.net og á 
Facebook.

● ALLUR ER VARINN GÓÐUR   Gott er að hafa með sér nesti í handfarangr-
inum ef óvænt veðurspá tefur áætlaða flugferð og hungrið sverfur að. Veldu orku-
ríkt nesti sem tekur lítið pláss og þarfnast ekki stöðugrar kælingar, og best er auð-
vitað ef kosturinn inniheldur prótín, kolvetni og fitu. Samloka með hnetusmjöri 
er sem dæmi tilvalin í töskuna, seðjandi og bragðgóð. Orkustangir eru heppilegt 
ferðanesti, einnig hnetur og þurrkaðir ávextir, popp-
korn, saltstangir, ostur og kex. Súkkulaði er gott 
fyrir sálina, veldur vellíðan og slökun, ásamt því 
að vera stútfullt af orku. Þegar kemur að af-
þreyingu í langri bið er gott að vita af spila-
stokk, litlu borðspili eða góðri bók innan seil-
ingar, sem og lítilli skrifblokk til að skrifa í hug-
renningar og hugmyndir.

NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT

OR

Skannaðu QR kóðann  
með snjallsímanum þínum

RÚTAN SEM
ÞÚ MÁTT 
EKKI MISSA AF!

Bókaðu á www.flugrutan.is

Áætlunarferðir Flug  rútunnar 
eru í tengslum við allar 
komur og brottfarir flugvéla 
um Keflavíkurflugvöll
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Áætlun Flugrútunnar frá BSÍ 
til Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Alltaf laus sæti!

Mán. Þri. Mið. Fim. Fös. Lau. Sun.

Gildir frá 27. mars til 29. október 2011.
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