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Ævintýralegar 
hópeflisferðir
Fjallamenn ehf./Mountaineers of 
Iceland bjóða upp á hópefl isferðir 
á Langjökul.  SÍÐA 2

Fjölbreytt 
skemmtun
Í SmáraTÍVOLÍ geta allar gerðir hópa 
fundið skemmtun við sitt hæfi .

 SÍÐA 3

Líf og fjör í 
Hvalfirði
Snilldarferðir bjóða upp á 
fj órhjólaferðir, leisertag og aðra 
afþreyingu í Hvalfi rði.
 SÍÐA 4
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Fjallamenn Íslands er leiðandi fyrirtæki í hópeflisþjónustu en við 
höfum unnið með hópefli í nokkur ár. Við setjum saman metn-
aðarfulla dagskrá til að hrista saman hópa af öllum stærðum allt 

eftir óskum viðskiptavina,“ útskýrir Sif Helgadóttir, sölu-og markaðs-
stjóri Fjallamanna ehf./Mountaineers of Iceland.

Fjallamenn stunda umfangsmikinn rekstur á Langjökli. Fyrirtæk-
ið á og rekur jeppa og trukka sem hefur verið sérstaklega breytt til að 
ferðast á jöklum og komast að afskekktum svæðum á hálendinu sem 
annars ekki er hægt að komast að á venjulegum bílum. Fjallamenn eiga 
einnig aðstöðu á Langjökli þar sem tekið er á móti hópum.

„Það eru ekki margir sem gera sér grein fyrir umfangi reksturs Fjalla-
manna á Langjökli,“ segir Sif. „Við eigum til dæmis eitt hundrað vél-
sleða og tvö hús, bæði austan megin og vestan megin á Langjökli þar 
sem öll aðstaða er til fyrirmyndar. Fyrir hópefli bjóðum við mjög áhuga-
verða dagskrá, svo sem vélsleðaferðir, ævintýraleg jöklahlaðborð (bæði 
inni og úti), hópeflisprógramm, snjóleiki og jöklagöngur svo eitthvað 
sé nefnt,“ útskýrir Sif. 

„Fjallamenn eru stöðugt að hugsa upp nýja valkosti fyrir viðskipta-
vini og ávallt með sveigjanleika og öryggi í fyrrirúmi. Starfsfólk Fjalla-
manna er skapandi fagfólk sem veitir persónulega þjónustu og hefur 
víðtæka reynslu af ferðaþjónustu. Við leggjum metnað í að bjóða upp 
á ógleymanlega upplifun.“

Nánari upplýsingar: www.fjallamennislands.is.  

Sannleikur og lygi
Skrifið niður á blað tvennt sem er 
satt um ykkur sjálf og eitt sem er lygi. 
Hinir eiga að giska á hvað af þessu er 
lygi.

Ha-ha-leikur
Þátttakendur leggjast á gólf með 
höfuðið á maga næstu manneskju. 
Fyrsta manneskjan segir ha, sú 
næsta ha-ha, sú þriðja ha-ha-ha og 
svo framvegis. Augu eiga að vera 
lokuð og bannað er að hlæja. Mark-
miðið að komast eins langt og hægt 
er með ha-in án þess að nokkur fari 
að hlæja, en það má reyna að vera 
fyndinn.

Öskurleikur
Þátttakendur horfa niður. Þegar sagt 
er „nú“ eiga þeir að líta upp og reyna 
að líta í augun á einhverjum öðrum. 
Nái þeir augnsambandi við annan 
aðila eiga báðir að öskra og eru þar 
með úr leik.

Telja upphátt
Hópur situr í hring. Markmiðið er 
að hópurinn nái að telja upp að tíu, 

einn í einu nefnir tölu, ef tveir nefna 
tölu á sama tíma þarf að byrja upp á 
nýtt. Minnsta hik er nóg til að þurfi 
að byrja upp á nýtt.

Prik á putta
Þátttakendur rétta fram hendur og 
kústskaft er sett á vísifingur þeirra. 
Kústskaftið er vandamál og þau eiga 
að leysa vandamálið, en gallinn er sá 
að vandamálið vex bara og stækkar. 
Vinna þarf saman til að leysa vand-
ann og leggja kústskaftið á gólfið. Til 

þess þarf jafnvel að fara á hnén.

Grípa í fingur
Þátttakendur standa í hring, leggja 
hægri vísifingur í vinstri hönd þess 
sem er við hliðina (hafa vinstri hönd 
opna til að taka á móti fingri þess 
sem er á vinstri hönd.) Þegar sagt er 
„3“ eiga þátttakendur að reyna að 
grípa utan um fingurinn sem liggur í 
vinstri lófa og um leið reyna að koma 
í veg fyrir að sá sem er á hægri hönd 
nái að grípa um fingurinn.

Hláturinn lengir lífið
Maður er manns gaman og það er endurnærandi að hlæja og skemmta sér í 
góðra vina hópi. Því eru gamansamir leikir sem reyna á samstöðu, styrk og 
samheldni fyrirtaks hópefling.

Hlátur 
brýtur alla 
múra og 
lætur fólki 
líða vel. 
Hópefli 
þéttir 
hópinn og 
ýtir undir 
traust 
og oft 
ævarandi 
vináttu. 

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbirgir@365.is, s. 512-5432
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Ógleymanleg upplifun
Fjallamenn ehf./Mountaineers of Iceland bjóða upp á ævintýralegar hópeflisferðir upp á Langjökul. Vélsleðaferðir, jöklagöngur og 
hlaðborð uppi á jökli er aðeins brot af því sem stendur til boða. Heimasíða Fjallamanna er fjallamennislands.is.  

Boðið er
upp á 

ævintýraleg 
matar- 

hlaðborð
í ferðunum, 

leiki og 
snjósleða-

ferðir

Sif Helgadóttir, sölu- og markaðs-
stjóri Fjallamanna ehf./Montaineers 

of Iceland, segir hópeflisferðirnar 
ógleymanlega upplifun.
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SmáraTÍVOLÍ í Smáralind býður upp 
á fjölbreytt úrval af hópefli fyrir allar 
gerðir hópa. Frá opnun hafa fjölskyld-

ur, ýmsir hópar og vinnufélagar heimsótt 
SmáraTÍVOLÍ og skemmt  sér vel og skapað 
góðar minningar. Svala Ástríðardóttir, sölu- 
og markaðsstjóri hjá SmáraTÍVOLÍ, segir allar 
gerðir hópa geta hrist sig saman með góðum 
árangri hjá þeim. „Við fáum mjög fjölbreytta 
hópa hingað til okkar en þó mest af vinnu-
félögum, vinahópum og einnig þá sem eru að 
steggja vini og gæsa vinkonur.“

Leikjameistarinn sér um málið
Að sögn Svölu hentar prógramm sem kall-
að er Leikjameistarinn velflestum hópum. „Í 
þeim tilfellum tekur starfsmaður á móti hópn-
um og fylgir honum allan tímann. Hann sér 
um að skipta hópnum í lið og þau keppa svo í 
flestöllum tækjunum sem eru í Tívolíinu. Oft-
ast er þetta 2-3 klukkustunda dagskrá eftir því 
hvaða tímaramma hver hópur hefur og endar 
svo á pítsuhlaðborði og gosi. Þar eru úrslit til-
kynnt og sigurvegarinn fær bikar að launum. 
Auk þess má geta að hópar fá sértilboð á barn-
um hjá okkur.“

Þeir hópar sem nýta sér þjónustu Leikja-
meistarans þurfa ekki að hafa áhyggjur af 
veðrinu því allt fjörið fer fram innanhúss. 
„Keppt er í leisertag, keilu, Speed of Light, 
kappakstri, farið í skotleik í 7D-bíóinu, hægt er 
að skella sér í danstæki og margt fleira. Starfs-
mennirnir sem fylgja hópunum sjá til þess að 
allir skemmti sér enda þrautþjálfaðir í að taka 
vel á móti fólki sem vill hafa gaman. Starfs-
menn sjá einnig til þess að fyllsta öryggis sé 
gætt á meðan á leiknum stendur.“

Svala segir það hafa sýnt sig að allir aldurs-
hópar hafi gaman af því að leika sér. „Við höfum 
tekið á móti fólki sem hefur ekki haft neina trú á 
því að dagskráin okkar myndi henta því en eftir 
skemmtunina kveður þetta fólk okkur með bros 
á vör og frábærar minningar 
og vill endilega koma aftur.“

Skemmtilegur Fjölskyldu-
dagur
Fjölskyldudagur í Smára-
TÍVOLÍ hefur einnig notið sí-
vaxandi vinsælda að sögn Svölu 
en þá leigja fyrirtæki aðstöðuna 
hjá þeim og bjóða starfsfólki sínu 
að koma með fjölskyldum sínum. 
„Það hefur mælst afar vel fyrir og 
hentar þeim sem vilja bjóða starfs-
fólki sínu og jafnvel viðskipta-
vinum upp á fjölskylduhópefli . 
Þá getum við útvegað skemmti-
krafta, sé þess óskað og Smári, 
drekinn okkar, hefur einnig litið 
við og heilsað upp á gestina. Börn-
in fá popp, krapdjús og kandífloss 
og allir geta fengið pítsuhlaðborð ef 
þess er óskað.“ 

Hressir skólakrakkar 
Ýmsir hópar úr skólum og félags-
miðstöðvum mæta líka oft í Smára-
TÍVOLÍ og þá er leisertagið mjög vin-
sælt að sögn Svölu. „Við erum með 
flottan tæplega 200 fermetra sal á tveimur 
hæðum með alls konar krókum og kimum 
þar sem fólk getur fengið útrás. Hver leikur er 
fimmtán mínútur og er klassískt að hópar taki 
tvo leiki enda er það mátulegur tími. Allt að 
fimmtán til sautján manns geta spilað í einu en 
við setjum líka allt niður í tvo einstaklinga inn.“

Hún segir að unglingunum sé boðið tíma-
kort á tilboði enda vilji þeir einnig leika sér í 
 tívolíinu. „Tímakortin virka í öll tæki nema 
barnagæsluna og vinningatækin og hefur það 
fyrirkomulag mælst vel fyrir. Við skiptum út 
um 20 tækjum í lok síðasta árs og fengum góða 
viðbót við þann grunn sem við höfðum. Allir 
ættu að geta fundið sér afþreyingu við hæfi 
hjá okkur.“

Ólíkir hópar koma í SmáraTÍVOLÍ
Allar gerðir hópa finna eitthvað við sitt hæfi í SmáraTÍVOLÍ. Leikjameistarinn tekur á móti hópum 
og fylgir honum eftir. Fyrirtæki bjóða starfsfólki og fjölskyldum þeirra í góða skemmtun og 
hópar úr skólum og félagsmiðstöðvum skemmta sér vel í fjölbreyttu úrvali leiktækja.

„Við höfum tekið 
á móti fólki sem 
hefur ekki haft 
neina trú á því 
að dagskráin 
okkar myndi 
henta því en 
eftir skemmt-
unina kveður 

þetta fólk okkur 
með bros á vör 

og frábærar minn-
ingar.“
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Fjör hjá hópum á öllum aldri.  

MYND/ÚR EINKASAFNI

Vinir og vinnufélagar eiga góða stund í SmáraTÍVOLÍ. MYND/ÚR EINKASAFNI
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Það skapaðist mjög góð stemning í 
hópunum, dregur fram heiftarlegt 

keppnisskap í mannskapnum, öllum 
fannst þetta alveg geðveikt og þetta er flott 
hugmynd til að hrista stóra sem smáa 
fyrirtækjahópa saman.

Eygló, Erna og Tóti hjá Samskiptum.

Kærar þakkir 
fyrir okkur. Það 

eru allir mjög glaðir og 
ánægðir með fjölskyldu-  
daginn okkar í 
SmáraTÍVOLÍ. Flott 
þjónusta, fjölbreytt úrval 
tækja þar sem allir fundu 
eitthvað við sitt hæfi. 
Nokkuð ljóst að við 
munum endurtaka þetta.

Atli Einarsson, 
framkvæmdastjóri DHL á Íslandi

Við áttum 
frábæra 

kvöldstund með 
fjöruga 
Leikjameistaranum 
í SmáraTÍVOLÍ. 
Pottþétt skemmtun 
og um leið ódýr leið 
til að efla 
hópandann hjá 
starfsmönnum. 
Hittir í mark hjá 
fólki á öllum aldri!

Lillý og Róbert 
frá Hlöllabátum á 

Höfðanum
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Hjónin Elvar Grétarsson og 
Aðalbjörg Alla Sigurðar-
dóttir stofnuðu Snilldar-

ferðir fyrir ári og reka afþreying-
arfyrirtækið á Þórisstöðum í Hval-
firði. „Þegar við ákváðum að fara út 
í svona bissness höfðum við sam-
band við fjölda fólks í ferðaþjón-
ustu í Hvalfirði. Unga fólkinu á 
Þórisstöðum, þeim Birni Páli Fálka 
Valssyni og Helenu Þrastardóttur, 
leist vel á þetta brölt á okkur og við 
fengum inni hjá þeim. Upp frá því 
hófst okkar góða samstarf,“ segir 
Elvar, sem er afar ánægður með 
þau viðbrögð sem fyrirtækið þeirra 
hefur fengið á þessum stutta tíma. 
„Við höfum fengið til okkar fjölda 
fyrirtækjahópa og fengið mjög já-
kvæða umsögn.“

Lengri og styttri fjórhjólaferðir
„Fjórhjólaferðirnar eru okkar 
aðals merki en þær förum við um 
Hvalfjörð, Skorradal og víðar, 
innan um stórkostlegt landslag,“ 
lýsir Elvar en Snilldarferðir eru 
með átta tveggja manna Polaris- 
fjórhjól og geta útvegað fleiri ef 
hópurinn er stór. „Við útvegum 
góða galla frá 66°Norður, vettlinga 
og hjálma og allan þann öryggis-
búnað sem þarf. Þá kennum við 
fólki tökin áður en lagt er í hann, 
förum yfir öryggisreglur og hvern-
ig hjólin virka,“ segir Elvar sem 

 sjálfur er leiðsögumaður í öllum 
ferðum. Boðið er upp á fyrirfram-
ákveðnar leiðir, til dæmis tveggja 
klukkutíma langar. „Í sumar verð-
um við með miðnæturferðir upp á 
Skarðsheiði sem verður mikil upp-
lifun fyrir fólk.“  

Leisertag, golf og súpa
Afþreyingarmöguleikarnir á Þór-
isstöðum eru margvíslegir. „Við 
bjóðum upp á útileisertag, sem 
hægt er að spila í Hálsaskógi, sem 
er skógur við Súpuskálann á Þóris-
stöðum,“ segir Elvar en hópar geta 
einmitt gætt sér á girnilegri súpu 
og ýmsu meðlæti eftir viðburðarík-
an dag. „Þá hafa þau Björn 
Fálki og Helena grillað 
í mannskapinn eftir 
ferðirnar ef hóp-
arnir kjósa það.“

Súpuskál-
i n n  g e g n -
ir einnig hlut-
verki golfskála 
en á Þórisstöð-
um er níu holu 
golfvöllur sem er 
opinn almenningi. 
Hóparnir sem sækja í 
þjónustu Snilldarferða eru 
af ýmsum stærðum og gerðum. 
„Ef hópurinn er mjög stór er hægt 
að skipta honum upp og þá getur 
hluti hópsins byrjað á fjórhjólum 
meðan hinir fara í leisertag,“ tekur 
Elvar sem dæmi.

Bátsferðir og sjóstangveiði
Frá Þórisstöðum er stutt út á fagran 
Hvalfjörðinn. „Á sumrin bjóðum 
við upp á bátsferðir á tíu manna 
gúmmíbátum. Farið er frá Þóris-
stöðum þar sem allir eru klæddir 
upp í flotgalla og síðan tekur stutta 
stund að sigla út á fjörðinn,“ segir 
Elvar en landslagið í Hvalfirði séð 
frá sjó er ægifagurt. „Strandlengja 

Hvalfjarðar er 
löng og skartar 

sorfnum klettum 
og dröngum sem 

og leirum fullum 
af lífi.“
Stutt er á gjöful fiski-

mið frá ströndinni og því að 
sjálfsögðu boðið upp á stangveiði. 
„Eftir um það bil tíu til fimmtán 
mínútna siglingu erum við komin 
á fiskislóð þar sem hægt er að 
moka þorskinum upp,“ segir Elvar. 
Áhöfnin getur gert aflann klár-
an fyrir farþega til að taka með sér 
heim, en einnig er hægt að grilla 
fiskinn á Þórisstöðum þar sem 
stoltir veiðimennirnir geta gætt 
sér á honum. 

Hópeflisferðir bæta móralinn
Elvar telur ótvírætt að skemmti-
legar samverustundir vinnufé-
laga geti bætt móralinn og sam-
skipti á vinnustöðum. „Fólk er 

mjög  jákvætt eftir þessar ferðir,“ 
segir hann og bendir á að hópar 
geti  dálítið ráðið sinni dagskrá og 
valið þá afþreyingu sem er í boði. 

Elvar mælir sérstaklega með Þór-
isstöðum sem frábærum stað fyrir 
smærri og stærri hópa að gera sér 
glaðan dag. „Í raun eru lítil tak-
mörk fyrir því hve stórir hóparn-
ir geta verið,“ segir Elvar og tekur 
sem dæmi að sumarhátíð Álvers-
ins á Grundartanga verði haldin á 

Þóris stöðum í sumar og búist er við 
að 300-400 manns láti sjá sig og gisti 
á fínu tjaldsvæði sem liggur við Þór-
isstaðavatn eða komi og nýti sér þá 
afþreyingu sem Snilldarferðir og 
Þórisstaðir hafa upp á að bjóða.

Frekari upplýsingar um Snilld-
arferðir má finna á Facebook. Þar 
má einnig sjá fjölda skemmtilegra 
mynda frá ferðum fyrri hópa.

Einnig má hringja í Elvar: 691-
2272 eða Björn: 690-0154.

Snilldarlegar Snilldarferðir
Snilldarferðir hafa aðsetur á Þórisstöðum í Hvalfirði. Þangað geta hópar komið og farið í fjórhjólaferðir um fjöll og firnindi, 
leisertag í Hálsaskógi, útsýnis- og stangveiðiferðir út á Hvalfjörðinn eða nýtt sér einhverja þeirra fjölmörgu 
afþreyingar möguleika sem ferðaþjónustan á Þórisstöðum hefur upp á að bjóða.

Gjöful fiskimið eru í 
Hvalfirði aðeins 

stutt frá 
strönd-

inni.

Leisertag úti undir beru lofti og innan um trén í Hálsaskógi er eftirsótt skemmtun.

Fjórhjólaferðir eru aðalsmerki Snilldarferða en farið er um Hvalfjörð, Skorradal og víðar, innan um stórkostlegt landslag. Í sumar verður boðið upp á miðnæturferðir upp á Skarðsheiði.

Hjónin Elvar og Aðal-
björg Alla stofnuðu 
Snilldarferðir fyrir 
um ári.

Fjórhjólaferðir eru 
heillandi vetur jafnt sem 

sumar.


