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Eiríkur Hauksson og Helga Steingrímsdóttir

ástfangin upp 
fyrir haus Viðtal - BlS. 8-10

ingvar Þórðar
Kvikmyndaframleiðand-
inn keypti tvö ljón í 
Búlgaríu þar sem hann 
var staddur við að 
leggja lokahönd á 
kvikmyndina astropia 
sem frumsýnd verður í 
sumar. Bls. 4

halla Vilhjálms
Í hópi fagurra kvenna, 
eins og Sadie Frost, 
Nicole Kidman og 
Siennu Miller, sem 
tengdar hafa verið við 
breska hjartaknúsarann 
Jude law. Hún hefur 
vakið athygli í ensku 
pressunni og fengið 
góða auglýsingu fyrir 
væntanlega innreið 
hennar til london í vor.

Bls. 14

friðrika geirsdóttir
Fæddi kraftaverkadreng þremur mánuðum fyrir tímann 
sem er kominn heim og dafnar vel.   Bls. 2

Fyrir verðandi mæður og börn

Einnig erum við  komin með fulla búð af nýjum vörum:
Brjóstagjafa-, meðgöngu- og barnaföt.

SÍÐASTA HELGI ÚTSÖLUNNAR
70% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM HAUST- OG VETRARVÖRUM
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V ið höfum það alveg rosalega gott og það 
er alveg yndislegt að vera búin að fá 

hann heim,“ segir Friðrika Geirsdóttir 
fjölmiðlakona, sem eignaðist fyrirbura um 
miðjan nóvember á síðasta ári. Mæðginin 
eru nýlega komin heim eftir þriggja 
mánaða dvöl á vökudeild Landspítalans 

og sonurinn, sem hefur ekki enn fengið 
nafn, dafnar vel. Barnsfaðir Friðriku er 
Stefán Hilmarsson, fjármálastjóri Baugs, 

en þau standa nú í ströngu við að 
endurnýja og byggja við einbýlishús að 
Laufásvegi 68 sem þau keyptu á síðasta 

ári.

„Hann er yndislegur og alveg eins og hugur 
manns,“ segir Friðrika en litli sonurinn 
fæddist eftir aðeins 25 vikna og þriggja daga 
meðgöngu og vó aðeins þrjár og hálfa mörk. 
Friðrika hafði ekki búist við neinum erfiðleik-
um á meðgöngunni og varð því skiljanlega 
bylt við þegar sá litli vildi flýta sér í heiminn. 

„Auðvitað varð ég mjög hrædd og hálf 
varnarlaus. Læknarnir og starfsfólkið á 
vökudeildinni eru sem betur fer stórkostleg og 
algjörlega búin að halda í manni lífinu,“ segir 
Friðrika og bætir við að læknarnir segi að litli 
sonurinn sé að standa sig vel en hann hefði í 
rauninni átt að fæðast í gær. 

Aðspurð segist Friðrika ekki telja að 
sonurinn sé yngsti fyrirburi sem fæðst hefur á 
landinu en bætir við að hann sé samt algjört 
kraftaverkabarn. „Honum líður vel en það er 
hættulegt að fæðast fyrir tímann. Sem betur 
fer lítur allt samt voðalega vel út.“

KRAFTAVERKABARN Friðrika segir að 
sonurinn, sem er orðinn þriggja mánaða 
en hefði í raun átt að fæðast í gær ef allt 
hefði verið eðlilegt, sé algjört krafta-
verkabarn.
  SIRKUSMYND/VALLI

ALgjöRT KRAFTA-
VERKABARN

FRIðRIKA gEIRSDóTTIR FæDDI DRENg EFTIR AðEINS 25 VIKNA MEðgöNgU

„Hann er 
yndiSLegur 
og aLveg 
einS og 
Hugur 
mannS.“

HEIMILI UNDANFARINNA MÁNAðA 
Landspítalinn hefur verið heimili Friðriku 
og sonar hennar undanfarna þrjá 
mánuði og lofsamar hún starfsfólk 
vökudeildarinnar.

Barn á leiðinni hjá Eyþóri
athafnamaðurinn og Hollywood-leikarinn 
Eyþór guðjónsson og eiginkona hans, 
Ingibjörg guðmundsdóttir, eiga von á 
barni á næstu dögum. Þetta er fyrsta 
barn þeirra saman en fyrir á eyþór eitt 
barn og ingibjörg tvö. annars er það 
helst að frétta af eyþóri að hann er að 
leita sér að blæjubíl fyrir sumarið og 
hefur sést á bílasölum bæjarins að 
skoða nokkra slíka.

Fellur næsta vígi í Köben?
Sirkus hefur 
heimildir fyrir því 
að íslenskir 
viðskiptamenn 
hyggist leggja til 
atlögu við eitt af 
ástsælustu 
kennileitum dana á næstunni. Herma 
fregnir að dani muni svíða það næstum 
jafnsárt og þegar Baugur keypti hin 
ástsælu vöruhús magasin de nord og 
illum. Samningaviðræður eru í gangi 
þessa dagana og hlaupa upphæðirnar 
á milljörðum.

Hafþór borgar ekki til baka
ferðalangarnir 
fjölmörgu sem 
voru snuðaðir um 
miða á stórleik 
arsenal og 
manchester 
united í janúar og 
stóðu eins og 
strandaglópar fyrir 
utan völlinn hafa 
enn ekki fengið 
endurgreidda 
miðana. Hafði 

sölumaðurinn Hafþór Sveinjónsson þó 
lofað að endurgreiða allt innan tveggja 
vikna. Hópnum ætti þó ekki að verða 
skotaskuld úr því að innheimta skuldina 
með einum eða öðrum hætti því í honum 
voru í það minnsta 24 lögfræðingar.

Domo  Skemmtistaður   veitingastaður  
opnun  Eyþór guðjónsson og ?

Danski fáninn

lógó Manchester United

Þ etta er hið besta mál. Ég er ekki í vafa 
um að koma hans mun efla fótboltann á 

svæðinu. Við erum með lið hérna í fótbolt-
anum, Ungmennafélag Flúða, og það hlýtur 
að vera búið að undirstinga hann með 
þetta,“ segir Svanhildur Pétursdóttir, 
skrifstofustjóri á skrifstofu Hrunamanna-
hrepps, um þær fréttir að besti knattspyrnu-
maður landsins, Eiður Smári Guðjohnsen, 
og sambýliskona hans Ragnhildur Sveins-
dóttir hafi keypt 6,5 hektara landspildu af 
Rafni Jónssyni, flugmanni í Syðra-Langholti, 
í 15 mínútna akstursfjarlægð frá Flúðum nú 
um áramótin.

Enginn bústaður er á spildunni sem þau 
skötuhjú festu kaup á en líklegt er að þau 
muni reisa þar veglegan bústað. Það er mikil 
hefð fyrir hestamennsku í Syðra-Langholti 
og ekki loku fyrir það skotið að Eiður Smári 
og Ragnhildur verði með hesta þarna fyrir 
sunnan. Ragnhildur og fjölskylda hennar 
eru mikið hestafólk og hafa hún og Eiður 
Smári nýtt hvert einasta tækifæri sem gefist 
hefur til útreiðartúra þegar þau hafa verið á 
landinu.

Ekki fékkst uppgefið hversu mikið Eiður 
Smári og Ragnhildur borguðu fyrir spilduna 
en fasteignasalar, sem Sirkus ræddi við og 
eru kunnugir á svæðinu, töldu verðið á 
hektaranum geta hlaupið á 500 þúsund 
krónum upp í eina milljón. Það þýðir að 
spildan hefur kostað frá rúmum þremur 
milljónum upp í sex og hálfa milljón.

Eiður Smári keypti 6,5 hektara spildu

ATHVARF Á SUðUR-
LANDI Eiður Smári 
guðjohnsen og 
sambýliskona hans 
Ragnhildur Sveinsdóttir 
hafa keypt spildu rétt 
fyrir utan Flúðir.

■ Heyrst hefur



F
A

B
R

IK
A

N
 2

0
0

7



BLS. 4 | sirkus | 23. feBrúar 2007

J ú, það er rétt. Ég get staðfest það 
að ég keypti tvö ljón á ferð minni 

um Búlgaríu um daginn,“ segir 
kvikmyndaframleiðandinn Ingvar 
Þórðarson. Hann festi kaup á 
tveimur 18 mánaða ljónum á meðan 
hann dvaldi ásamt meðframleiðanda 
sínum, Júlíusi Kemp, í Búlgaríu við að 
leggja lokahönd á vinnslu myndar-
innar Astropiu.  Myndin skartar 
meðal annars Kastljóssdrottningunni 
Ragnhildi 
Steinunni 
Jóns-

dóttur í einu af aðalhlutverkunum, 
en hún verður frumsýnd hér á Íslandi 
í sumar. Heimildir Sirkus herma að 
Ingvar hafi fyrst haft hug á því að 
kaupa tígrisdýr en ekki fengið og því 
keypt ljónin í Dýragarðinum í Sofíu, 
höfuðborg Búlgaríu.

Aðspurður segir Ingvar ekkert 
óeðlilegt við það að hann hafi keypt 
ljón í Búlgaríu. „Það eru dýragarðar 
þarna og ekki alltaf pláss fyrir öll 
dýrin,“ segir Ingvar. Ljónin eru enn í 
dýragarðinum í Búlgaríu og sér 
Ingvar um að borga fæðið fyrir þau.

Ingvar vildi hvorki gefa kaupverðið 
á ljónunum né hvaða áætlanir þeir 

félagar hefðu uppi um dýrin. „Ég 
get ekkert sagt. Þessi mál eru á 
viðkvæmu stigi og ekki 
tímabært að tjá sig um þau. 
Það gæti spillt fyrir öllu,“ segir 
Ingvar.

Eitt er þó ljóst og það er að 
þau eru ekki á leiðinni í 

Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inn. Forstöðumaðurinn Tómas 

Guðjónsson segir í samtali við Sirkus 
að það hafi ekki komið til tals að taka 
ljón inn í garðinn enda samræmist 
það varla nafninu. „Það er ekki á 
stefnuskránni að taka inn suðræn dýr 
heldur frekar kuldaaðlöguð dýr frá 
Skandinavíu,“ segir Tómas en bendir 
þó að tvö ljón hafi verið á gamla 
Sædýrasafninu sem var lokað fyrir 
fjölmörgum árum.

Tómas sagðist ekki 
halda að þessi 
ljónakaup væru 
gerð með það 
fyrir augum að 
græða á þeim. „Ég 
myndi frekar líta til 
hlutabréfa í þeim 
efnum. Kaupin 
gætu hins vegar 
verið hluti af 
verndarstefnu 
hjá honum,“ 
segir Tómas.

Björn 
Steinbjörns-
son hjá 
Landbúnaðar-
stofnun segist 
ekki fá 

umsóknir um innflutning á ljónum 
til landsins á hverjum degi og í raun 
hafi hann aldrei fengið slíka umsókn. 
„Þetta er flókið ferli en alls ekki 
óyfirstíganlegt. Fyrst þarf að sækja 
um leyfi til innflutnings hjá landbún-
aðarráðuneytinu. Síðan kemur 
umsögn frá Landbúnaðarstofnun þar 
sem athugað er með aðstæður og 
hvort einhver fagkunnátta sé fyrir 
hendi á landinu til að annast dýrin. 
Þetta er ekki einfalt mál en ef það er 
hægt að finna aðstöðu og einhvern 
sem getur hugsað um dýrin þá sé ég 
ekki neitt því til fyrirstöðu að ljón séu 
flutt hingað til lands. En ég ítreka að 
ég hef aldrei fengið slíka fyrirspurn,“ 

segir Björn.
� oskar@frettabladid.is

STÓR OG GRIMM Ljónin hans Ingvars 
munu stækka og verða eins og þetta 

ljón.

EKKI Á LEIÐ Í HÚSDÝRA-
GARÐINN Tómas 

Guðjónsson, forstöðu-
maður Fjölskyldu- og 
húsdýragarðsins í 
Laugardal, segir það 
ekki á stefnuskránni að 
bæta ljónum við í 
fjölbreytta dýraflóru 
garðsins.

Fjör á Apótekinu
Þótt hátíðarkvöldverður food & fun-
hátíðarinnar fari ekki fram fyrr en á 
morgun telja margir að besta veisla 
hátíðarinnar hafi farið fram á apótekinu í 
gærkvöld. Þar safnaðist saman flest af 
fínasta fólki bæjarins og skemmti sér 
fram á rauða nótt. Mikil og góð stemning 
var í veislunni sem olli ekki vonbrigðum 
frekar en fyrri daginn. Í fyrra lék Buff fyrir 
dansi en nú stóð sjálfur eigandinn Guffi 
vaktina sem plötusnúður og þótti standa 
sig afar vel.

Forsetadóttir að byrja að 
byggja

forsetadóttirin 
Dalla Ólafsdótt-
ir og eigin-maður 
hennar Matthías 
Sigurðsson 
hafa sótt um 
leyfi hjá 
byggingafull-
trúa Kópavogs-

bæjar til að byggja einbýlishús í 
fróðaþingi 16 en þau fengu úthlutað 
lóðinni í útdrætti um mitt ár 2005. fyrir 
eiga þau hjónin tæplega 90 fermetra 
íbúð á Bergþórugötunni. ekki er líklegt 
að langan tíma taki að fá leyfið og má 
búast við því að framkvæmdir hefjist 
þegar nær dregur vori.

Jógvan með flest atkvæði
færeyski hjartaknúsarinn 

Jógvan fékk flest 
atkvæði í síðasta þætti 
X-faktors jafnvel þótt 
einn dómaranna, Páll 

Óskar Hjálmtýs-
son, hefði 
gagnrýnt 
hann 
harkalega 

fyrir lagaval. Jógvan þykir nú vera einna 
líklegastur til að komast í 
úrslit þáttarins enda bæði 
myndarlegur og með 
silkimjúka rödd. Það voru 
því ólík örlög keppenda 
einars Bárðarsonar 
því á sama tíma 
var Siggi sendur 
heim.

KviKMyndafraMLeiðandinn ingvar ÞórðarSon fór Í dýragarðinn Í SofÍu

KEyPTI SéR Tvö 
LJÓN Í BÚLGARÍu

vANTAR LJÓNATEMJARA Ef Ingvar Þórðarson ætlar sér 
að flytja ljónin tvö til landsins þá þarf að verða sér úti um 
almennilega aðstöðu og eitt stykki ljónatemjara. Hér sést 
hann lengst til hægri ásamt Júlíusi Kemp og valgerði 
Sverrisdóttur utanríkisráðherra í Cannes á síðasta ári.

Útsala
20-50% afsláttur

Langholtsvegi 111, 104 Rvk. Sími 568 7900
Opið virka daga 11-18, laugardaga 11-16

30% afsláttur af rúmum

Baðsloppar
20% afsláttur
Handklæði
30% afsláttur
Rúmteppasett
20-40% afsláttur
Sængurfatnaður
20% afsláttur

rafstillanleg og hefðbundin. Nýtt kortatímabil

■ Heyrst hefur
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Það var troðfullt í eurovisionpartíi á 
skemmtistaðnum Bistro á Laugavegi á 
laugardaginn. Þar sáust meðal annars 

skötuhjúin Geir 
Sveinsson, 

skólastjóri Íþróttaakademíunnar í 
reykjanesbæ, og Kastljóssdrottningin 
Jóhanna Vilhjálmsdóttir. Vinkonurnar 
Heiða og Halla Vilhjálmsdóttir voru einnig 
á svæðinu sem og Friðrik Ómar, sem 
kíkti við áður en hann fór að 
skemmta á Hótel Íslandi. 
Hann virtist alveg vera 
búinn að jafna sig á því að 
hafa lent í öðru sæti á eftir 
eiríki Haukssyni í 
eurovision. 

Starfsfólk húsbúnaðarversl-
unarinnar Habitat hélt 
árshátíð sína á laugardaginn. Þar var fyrst 

boðið upp á fordrykk í 
húsakynnum Habitat í 
Kópavogi áður en haldið var 

á Nordica í mat. eftir það 
var síðan farið á 
skemmtistaðinn Domo og 
var annar eigendanna, 
Jón Arnar Guðbrands-
son, hrókur alls fagnaðar 
á staðnum.

■ Hverjir voru hvar

P áll Óskar Hjálmtýsson stóð fyrir 
Eurovision-partíi á NASA á 
laugardagskvöldið ásamt Base 

Camp, skipuleggjendum forkeppni 
Eurovison, sem lauk þá um kvöldið. 
Fullt var út að dyrum og var stemning-
in frábær. Rúmenski hjartaknúsarinn 

Mihai tók lagið sitt vinsæla Tornero 
við mikil fagnaðarlæti og Eiríkur 
Hauksson tók að sjálfsögðu framlag 
Íslendinga til Eurovision í ár, lagið „Ég 
les úr lófa þínum“ eftir Svein Rúnar 
Sigurðsson við texta Kristjáns 
Hreinssonar. Flestir þátttakendur í 

Eurovison-keppninni í Loftkastalan-
um fyrr um kvöldið voru mættir á 
NASA auk þess sem kynnirinn og 
Kastljósdrottningin Ragnhildur 
Steinunn Jónsdóttur var á staðnum 
ásamt unnusta sínum Hauki Inga 
Guðnasyni.

EldHEit EuroViSion-
StEmninG á nASA

SÆtAr SÖnGKonur Heiða, regína Ósk 
og Halla Vilhjálms voru sætar saman á 
nASA.  SirKuSmYnd/dAnÍEl

GEStGJAFinn Páll Óskar Hjálmtýsson var skipuleggjandi veislunnar á nASA og hélt 
uppi stuðinu með gömlum og nýjum Eurovision-lögum.  SirKuSmYnd/dAnÍEl

BEiBin Frá BÚKArESt 
Þessar tvær rúmensku 
þokkagyðjur mættu á 
nASA og vöktu aðdáun 
karlpeningsins á 
staðnum.  
SirKuSmYnd/dAnÍEl

HEilinn minn Heiða virtist vera sátt 
þrátt fyrir að lag hennar og dr. Gunna 
næði ekki einu af þremur efstu 
sætunum. Hér sést hún ásamt manni 
sínum Elvari Geir Sævarssyni á nASA.  
 SirKuSmYnd/dAnÍEl

BroSiÐ BJArtA Bríet Sunna Valdemars-
dóttir brosti breitt í félagsskap ungs 
manns sem gleymdi skyrtunni sinni 
heima.  
 SirKuSmYnd/dAnÍEl

SiGurSÆlt SÖnGVASKáld 
Kristján Hreinsson (til hægri) átti 

texta við níu af þeim 24 lögum 
sem kepptu í Eurovision þetta árið. 

Hann átti textann við sigurlag 
Sveins rúnars Sigurðssonar og 

fagnaði því vel á nASA ásamt vini 
sínum plötuútgefandanum Óttari 

Felix Haukssyni. 
SirKuSmYnd/dAnÍEl



Fiat Grande Punto
Númer 1 í Evrópu

Frábær bíll – punktur!

• Stíll. Hannaður í anda Maserati af Giorgetto 
Giugiaro.

• Eyðsla. Aðeins 6 lítrar á hverja 100 km       
í blönduðum akstri.

• Öryggi. 5 stjörnur í Euro Ncap. 6 loftpúðar.

Fiat CromaFiat Ducato Fiat MultiplaFiat Dobló Fiat Panda

Malarhöfða 2a  •  110 Reykjavík
Sími 570 9900  •  www.fiat.is

Opið:
virka daga frá 8–18

laugardaga frá 12–16

Saga er umboðsaðili fyrir Alfa Romeo, Ducati, Ferrari, Fiat og Maserati
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Árið 2007 ætlar að verða 
gott ár fyrir rokkarann eirík  
Hauksson. Hann verður 
fulltrúi Íslands í eurovision í 
Helsinki í maí eins og flestum 
er kunnugt og í apríl mun 
hann byrja að búa á nýjan leik 
með konunni sem hann 
byrjaði með í kjallaratröppum 
leikfimisalarins við Vogaskóla 
fyrir rétt tæpum 32 árum. 
Sirkus settist niður með eiríki 
og konu hans Helgu Guðrúnu 
og ræddi um ástina sem 
aldrei slokknaði.

„Ég held að hún Helga sé humarinn 
minn,” segir Eurovision-farinn 
Eiríkur Hauksson um konu sína 
Helgu Guðrúnu Steingrímsdóttir en 
þau hafa fundið ástina á nýjan leik 
eftir skilnað og önnur sambönd þar 
sem þau komust að því að grasið er 
ekki alltaf grænna hinu megin við 
lækinn. Þessa speki hefur Eiríkur 
eftir Phoebe í þáttunum Friends. 
„Hún var með þessa setningu: „Þú ert 
humarinn minn“ og skýrði það út 

þannig að humarinn velur sér maka 
til lífstíðar. Þegar sá maki fellur frá þá 
lifir humarinn, hvort sem hann er 
karl- eða kvenkyns, einn til æviloka. 
Nákvæmlega þannig líður mér,“ segir 
Eiríkur.

Einn koss var nóg
Eiríkur og Helga Guðrún kynntust 
sem unglingar í Vogahverfinu og hafa 
verið nánast óaðskiljanleg undanfar-
in 32 ár. „Við kynntumst í gegnum 
sameiginlega vini í partíum og ef ég 
man rétt þá var það 10. mars í 
kjallaratröppunum við leikfimissal-
inn í Vogaskóla sem ég stundi upp 
„bónorðinu“ og spurði hvort við 
ættum ekki bara að vera á föstu,“ 
segir Eiríkur og Helga hlær. 

„Ég held að hún hafi stunið upp já 
og ég hafi sagt: „Sjáumst á morgun“ 
og farið,“ segir Eiríkur og Helga bætir 
við hlæjandi að þetta hafi verið á 
mánudagskvöldi.

Aðspurð um allra fyrstu kynni segir 
Helga þau hafa verið í Tónabæ síðla 
árs 1974. „Ég var á dansgólfinu ásamt 
vinkonum mínum og þá kemur 
Eiríkur labbandi yfir dansgólfið úr 
hinum enda salarins, kyssir mig beint 
á munninn og labbar síðan burtu. 
Þar með var ég fallin fyrir honum. 
Hann var alveg rosalega sjarmer-
andi,“ segir Helga.

Eins og stráka er siður var það 
útlitið og brjóstin hennar Helgu sem 
heilluðu Eirík fyrst. „Það var með mig 

eins og allra aðra stráka. Mér fannst 
hún sæt og svo var hún með fagran 
barm. Þegar ég fór að kynnast henni 
þá var hún glaðlynd týpa og við 
áttum mjög vel saman. Við höfum 
aldrei rifist eins og hundur og köttur 
en til þess að vera ekki bara að gorta 
af því, þá hefur þögnin stundum 
verið okkar óvinur,“ segir Eiríkur.

Rólegheit í Noregi 
Helga og Eiríkur eiga tvær stelpur, 
Hildi, sem er 26 ára, og Eyrúnu Helgu 
sem er 19 ára. Þau giftust árið 1981 
og eftir viðburðarík ár þar sem 
Eiríkur sló í gegn sem poppsöngvari 
með lögum eins og Gaggó vest og 
Gull fluttu þau til Noregs árið 1988. 
„Það var skrítið tímabil og við 
hættum að fara út saman. Eiríkur var 
alls staðar stoppaður og fékk hvergi 
að vera í friði. Á vissan hátt var 
gaman að því en það var yndislegt að 
flytja út í rólegheitin til Noregs,“ segir 
Helga.

Eríkur og Helga fluttu til Gressvik, 
sem er lítill bær rétt utan við 
Fredrikstad, og hafa búið þar síðan. 
„Þetta er rólegur og vinalegur bær 
þar sem okkur hefur liðið vel. Annars 

hefðum við varla ílengst þar,“ segir 
Helga og hlær. 

Hún hefur starfað sem kennari í 
bænum en Eiríkur hefur sinnt 
tónlistinni og unnið á meðferðar-
heimili fyrir börn.

Gleymdu að rækta hjónabandið
En Noregsdvölin hefur ekki bara 
verið dans á rósum því Eríkur og 
Helga skildu árið 2001. Eftir 25 ára 
samband virtist vera komið að 
leiðarlokum hjá parinu sem allir 
töldu vera hið fullkomna par.

„Þetta var mikið áfall fyrir vini 
okkar og fjölskyldur. Við komumst að 
því að margir höfðu haft okkur til 

fyrirmyndar í sínum samböndum, 
enda vorum við góð saman. Á 
þessum tímapunkti vorum við hins 
vegar komin í vandræði sem við 
gátum ekki leyst úr,“ segir Helga og 
Eiríkur bætir við að skilnaðarferlið 
hafi tekið langan tíma.

„Þetta var ekki nein skyndiákvörð-
un. Við unnum í þessu allan seinni 
hluta ársins 2000 og síðan áfram þar 
til 1. mars 2001 þegar ég flutti út. Það 
sem gerðist var fyrst og fremst þetta 
klassíska. Við misstum sjónar á því 

ÁSTFANGIN Það má glöggt sjá að Helga 
Guðrún og Eiríkur eru ástfangin upp fyrir 
haus.  SIRKUSMYND/ANTON BRINK

EIRíKUR HAUKSSON OG HElGA GUðRúN STEIN-
GRíMSDóTTIR BYRjUðU SAMAN FYRIR 32 ÁRUM

„ÁSTIN HEFUR 
AlDREI SlOKKNAð“

Góð jólAGjÖF 
Dæturnar 
Hildur og Eygló 
Helga gáfu 
foreldrum 
sínum 
myndatöku í 
jólagjöf árið 
2005. Hér sést 
fjölskyldan 
bregða á leik í 
þeirri 
myndatöku.
MYND úR EINKASAFNI

„ÁStin Hefur aLdrei 
SLokknað SÍðan Við 
kynntumSt fyrSt. Hún 
LaGðiSt Í dVaLa um 
HrÍð en SLokknaði 
aLdrei. oG Gerir það 
ekki úr þeSSu.“  

Eiríkur um Helgu
„Hún er frábær mamma og ég veit að dætur okkar taka 
undir það. Hún er þolinmóð. Hún hefur sitt skap og ég hef 
stundum kallað hana Steingrím litla en pabbi hennar heitir 
Steingrímur og er mjög ákveðinn maður. Hann getur verið 
fastur fyrir. Hún er þó fyrst og fremst ljúf og glaðlynd. Hún 
laðar að sér fólk frá fyrstu kynnum. Síðan er hún mjög 
falleg, sem er kostur. Ég er nú bara einu sinni strákur. Hún 
er góður vinur og afskaplega skemmtilegur elskhugi. Það 
sem er mikilvægast fyrir mig er að hún þekkir mig út og 
inn, sem gerir það að verkum að ég get ekki verið með 
neina stæla. Ég verð bara að vera eins og ég er því það 
sést í gegnum mig í þessu sambandi.“

FRAMHAlD Á SíðU 10
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„Við erum búin að bæta við enn 
fleiri áfangastöðum,“ segir Sigríð-
ur Helga Stefánsdóttir, verkefna-
stjóri í markaðsdeild Iceland 
Express. „Það eru fimm nýir núna 
þannig að áfangastaðirnir eru 
orðnir þrettán talsins. Þeir nýj-
ustu eru Basel í Sviss, Eindhoven í 
Hollandi, Billund í Danmörku, 
París og Osló en að auki erum við 
með alla sömu áfangastaði og í 
fyrra.“ 

Sigríður segir síðasta ár hafa 
gengið rosalega vel og að Berlín 

hafi slegið í gegn hjá félaginu. 
„Express ferðir, ferðaskrifstofa 
Iceland Express, er að setja saman 
ýmiss konar ferðir til Berlínar, 
London og Kaupmannahafnar en 
auðvitað erum við líka með golf-
ferðir, fótboltaferðir, tónleikaferð-
ir, skíðaferðir og margar fleiri 
sérferðir,“ segir Sigríður og bætir 
því við að mikið sé að gerast í ferð-
unum þetta árið. 

„Ég myndi segja að Berlín væri 
vinsælasti áfangastaðurinn okkar 
en við byrjuðum með ferðir þang-

að í fyrra og það virðist ekki ætla 
að vera neitt síður vinsælt þetta 
árið. Það hefur líka verið mjög 
vinsælt að taka bílaleigubíl á 
einum stað og skilja hann eftir 
annars staðar og fljúga þaðan 
heim.“

Iceland Express býður líka upp 
á sumarhús úti um alla Evrópu en 
þá er valið á vefsíðunni land og 
jafnvel hérað. „Það hefur verið 
mjög vinsælt meðal fjölskyldna 
sem vilja dvelja um lengri tíma á 
sama stað.“ -  sig

Þrettán áfangastaðir

Það er sígilt að skella sér til Kaupmannahafnar og hér skartar Litla hafmeyjan sínu 
fegursta í blíðskaparveðri. 

Berlínarferðir hafa verið einstaklega 
vinsælar meðal farþega Iceland Express 
og stefnir í að enn fleiri ferðist þangað á 
vegum félagsins í sumar.

Tyrkland og Tene-
rife vinsæl í sumar
Ferðaskrifstofan Úrval Útsýn 
flýgur í fyrsta sinn til Rómar 
yfir sumartímann.

„Tyrkland og Tenerife hafa verið 
hástökkvararnir í ár,“ segir Þor-
steinn Guðjónsson framkvæmda-
stjóri Úrvals Útsýnar. Ferðaskrif-
stofan kynnti þessa tvo 
sólarlandastaði til sögunnar í 
fyrra og urðu þeir báðir strax vin-
sælir. Sömu sögu er að segja þetta 
árið en þeir hafa selst mjög hratt.

Af öðrum nýjungum Úrvals 
Útsýnar má nefna Róm en þetta er 
í fyrsta skiptið sem flogið verður 
beint þangað yfir sumartímann. 

„Ferðirnar til Rómar hafa fengið 
mjög góðar viðtökur. Þar býðst 
fólki ólíkir kostir og sjáum við 
fyrir okkur fjóra markhópa; þeir 
sem taka bara flugið og redda 
sjálfir afganginum, þeir sem fá 
bæði flug og gistingu og þeir sem 

panta sér flug og bíl. Þar að auki 
bjóðum við upp á gistingar á 
strönd rétt við Róm svo við verð-
um einnig með sólarlandavinkil á 
þessu.“

Þorsteinn segir gríðarlega 
breytingu hafa orðið á vali á gist-
ingu síðustu ár. „Fyrir fjórum árum 
síðan voru um fimm prósent við-
skiptavina okkar á hótelum en rest-
in dvaldi í íbúðum. Í dag velur um 
helmingur fólks að gista á hótelum. 
Það hefur því orðið vaxandi eftir-
spurn eftir betri gistingu,“ segir 
Þorsteinn en Úrval Útsýn svarar 
þeirri eftirspurn meðal annars með 
fimm stjörnu svítum á Portúgal 
sem hafa verið mjög vinsælar.

Tyrkland er orðinn vinsæll sólarlandastaður.

Saga Tyrklands er löng og merkileg.

Einstök fegurð Alpanna heillar alla sem sækja Austurríki heim. 
Þessi notalega ferð um sveitir landsins hefst með flugi til 
Frankfurt, en þaðan er ekið til Ingolstadt fyrrum hertogadæmis. 
Næst er haldið að Mondsee, sem er draumastaður austan við 
Salzburg í Austurríki. Skoðunarferðir til tónlistarborgarinnar 
Salzburg, Wolfgangsee og Hallstatt, sem er ein af  perlum 
Salzkammergut. Ferðin endar í Nürnberg, þar sem farið er í 
skoðunarferð um borgina og tími verður til að kanna mannlífið.
Fararstjóri: Steingrímur Gunnarsson
Verð: 99.800 kr.

Vor 2

Salzkammergut
5. - 12. apríl
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A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

Miklar breytingar hafa verið 
gerðar á Fríhöfninni að undan-
förnu samhliða öðrum breyt-
ingum í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar. Fríhöfnin er nú orðin 
rýmri og þægilegri að sögn 
Rúnars B. Guðlaugssonar, inn-
kaupastjóra verslunarinnar.

„Flugstöðin er að stækka og 
því verið að breyta öllu frí-
hafnarsvæðinu,“ segir Rúnar, 
spurður út í breytingarnar á 
brottfararverslun Fríhafnar-
innar. „Það eru nýir rekstrar-
aðilar að koma inn og má þar 
nefna Elko og Senu sem munu 
taka við tækja- og marg-
miðlunarvörum af Fríhöfn-
inni,“ bætir Rúnar við en 
heildarbreytingarnar á Flug-
stöðinni eru gerðar vegna auk-
ins fjölda farþega þar í gegn. 

„Fríhöfnin hefur stækkað 

frá því að vera 650 fermetrar í 
1.150 fermetra. Við erum ekki 
að auka mikið vöruúrvalið held-
ur hefur rýmið fyrir viðskipta-
vinina aukist töluvert. Fríhöfn-
in er í dag bjartari, opnari, 
breiðari og mun líflegri en áður 
var,“ segir Rúnar og bætir því 
við að lýsingin sé einnig mun 
betri en áður.

„Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
er náttúrlega stærsti ferða-
mannastaður landsins og þess 
vegna hefur Fríhöfnin lagt 
aukna áherslu á íslenska fram-
leiðslu svo sem sælgæti og 
áfengi. Þá erum við með minja-
gripahorn í versluninni. Það er 
ný og flott deild þar sem við 
ætlum að reyna að höfða meira 
til ferðamanna með íslenskum 
vörum,“ segir Rúnar. 

sigridurh@frettabladid.is

Breytt, betri og 
bjartari Fríhöfn

Fríhöfnin hefur nú fengið stílhreint og fallegt yfirbragð eftir gagngerar breyt-
ingar. mynd/oddgeir karlsson



www.icelandexpress.is/afangastadir

Ráfandi páfuglar, Una 
Paloma Blanca, kjötbollur og 
kóngafólk, skíðastökkpallur 
í miðri borg, Carnaby Street, 
sólstólar og vindsængur, 
Móna Lísa, jiddískt kabarett- 
pönk, legókonur...

Evrópa hefur upp á margt skrítið og skemmtilegt að bjóða og Iceland Express 
færir þig í fjörið. Næsta sumar verða áfangastaðirnir orðnir þrettán og því um 
að gera að skipuleggja draumafríið til Evrópu sem fyrst. Nánari upplýsingar 
um áfangastaðina á www.icelandexpress.is/afangastadir

ALICANTE

Sól, hlýr sjór og strendur, mekka sóldýrkenda.

Mikið úrval sumarhúsa til leigu fyrir fjölskyldur.

Klúbbar sem virðast alltaf vera opnir fyrir 
seinþreytta.

Aðeins 20 mínútna ferð til Benidorm.

Skemmtilegar verslunargötur þegar þú hefur 
fengið nóg af bakstrinum.

Costa Blanca ströndin er 200 km löng.

90 mínútna akstur til Valencia og u.þ.b. 5 klst. til 
Barcelona.

Afþreying fyrir alla fjölskylduna, sundlaugar, 
skemmti- og dýragarðar og golfvellir.

Una Paloma Blanca... Vertu frjáls eins og fuglinn og 
skipuleggðu sólarferðina sjálfur.

Tilvalið að fá sér bílaleigubíl og skoða sig um, enda 
nóg að sjá.

S p á n n

ÓSLÓ

Karl Johan, er aðalgatan, skrepptu þangað, þá 
veistu líka að þú ert í miðbænum.

Akershus höllina og virkið verða allir að skoða. 

Akersbryggja er með allar flottu búðirnar. 

Holmenkollen, 62 m upp í loftið, skjálfandi á 
beinunum.

Norðmenn eru íþróttamenn. Skíðastökkpallur inni í 
miðri borg!

Það er gott að borða í Ósló, bragðaðu á síld úr 
norsk-íslenska stofninum eða glænýrri rækju. 

Og söfnin: Munch-safnið, spurning hvað sé inni hjá 
þeim? Víkingatíminn, nútímalist, Ibsen-safnið, þetta 
er allt að finna í Ósló.

Grieg eða leifar af Aha!, djass eða þjóðdansar, allur 
pakkinn.

Nóbelinn ... norskur! Árleg athöfn í ráðhúsinu.

N o r e g u r

FRIEDRICHSHAFEN
OG FRANKFURT HAHN

Þ ý s k a l a n d

Frankfurt Hahn
Fegurð svæðisins í grennd fær mann til að bresta í söng. 

Tilvalið að leigja bíl og láta ímyndunaraflið ráða för. 

Hinir fögru dalir Mósel, Rínar og Nahe skammt 
undan. Vínrækt, kastalar, Eifel-park, fornar minjar 
og heilsulindir. 

Ekki langt til Lúxemborgar, Belgíu, Frakklands og 
Hollands.

Friedrichshafen
Lítil og hugguleg borg í Suður-Þýskalandi. 

Stendur við Bodensee, stærsta stöðuvatn 

meginlandsins.

Stutt til Sviss, Austurríkis og Ítalíu. 

Blómaeyjan Mainau er undursamleg og þar 
finnurðu páfugla ráfandi um í blómabreiðunum. 

Friedrichshafen hefur slegið í gegn sem 
áfangastaður fyrir skíðafólk.

EINDHOVEN

Falleg og fjölskylduvæn borg í hjarta Evrópu.

Evoluon ráðstefnumiðstöðin fær fólk til að tjá sig 
og hina til að hlusta.

Nýlistasafnið Van Abbemuseum og menningarsafn 
borgarinnar, Museum Kempenland.

Stationplein og Wilhelminaplein-torgin og 
Dommelstraat iða af mannlífi.

Stutt til annarra spennandi borga, aðeins 107 km 
til Amsterdam.

Genneper Parks: Sundlaugar, inni- og útivellir til 
íþróttaiðkunar, spa, o.fl.

Hið sögufræga De Bergen-listamannahverfi.

Aðgengileg borg og flest í göngufjarlægð.

Paradís hjólreiðamannsins, hellingur af 
reiðhjólabrautum.

Golfvellir og skemmtigarðar fyrir alla fjölskylduna.

H o l l a n d

PARÍS
F R A K K L A N D

Sumir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg Evrópu. 

Aðrir segja að París sé skemmtilegasta, 
áhugaverðasta og fallegasta borg heims.

Hefurðu komið upp í Eiffel-turninn? Skoðað Mónu 
Lísu á Louvre? Eða siglt niður Signu? Ef svarið er 
nei, drífðu þig. Ef svarið er já, drífðu þig aftur.

Iss. Þú þarft ekkert að kunna frönsku. Þú bjargar 
þér bara með höndunum – og brosinu.

Allir verða listamenn í París. Taktu með þér 
trönurnar og stílabókina.

Ljósin, fólkið, umferðin, gosbrunnarnir, sagan, 
andrúmsloftið. Þú veist hvenær þú ert í París.

Brauðið. Ostarnir. Vínið. Þú bara verður að prófa.
Ahhh, París...

BERLÍN

Ein af mest spennandi borgum heims.

Ku'damm, Friedrichstrasse og KaDeWe fyrir þá sem 
vilja versla.

Jiddískt kabarett-pönk, kjarnorkuknúin danstónlist 
og bæheimskur polki fyrir dansfíflin.

Þýska sögusafnið, Pergamon-safnið, Checkpoint 
Charlie, Altes Museum, Gemäldegalerie og 165 
önnur söfn.

Arkitektúr sem fær þig til að horfa upp, niður, til 
hægri og vinstri. Eða öfugt.

Plasmaskjár og nudd? Eða bara þægilegt rúm í 
hreinu herbergi? Hótel við allra hæfi.

Mikil gróska í nýsköpun í myndlist, bókmenntum og 
tónlist.

Borg þar sem gamlir tímar og nýir mætast. 
Og auðvitað austrið og vestrið.

Þ ý s k a l a n d

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

STOKKHÓLMUR
OG GAUTABORG

S v í þ j ó ð

Stokkhólmur
Borg áhyggjuleysis og lífsnautna – ekki of heit, ekki 
of köld. Passleg.

Ef þér þykir full stutt að fara til Óslóar og nennir 
ekki alla leið til Helsinki, þá er Stokkhólmur rétti 
staðurinn fyrir þig. 

Ljósir lokkar, blá augu, kjötbollur og kóngafólk. 

Hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?

Grúsk í Gamla Stan, miðnætti í miðbænum eða 
kannski bara rólegheit í Rinkeby?

Gautaborg
Vinalegasta stórborg heims, eða svo segja þeir.

Taktu sporvagninn, skoðaðu styttuna af Póseidoni 
og skelltu þér svo á safn.

Verslaðu eins og þú lifandi getur. Nordstan, 
Arkaden, Kompassen hafa að geyma allt sem 
hugurinn girnist.

BASEL

Hefurðu komið til Sviss? Það verða nefnilega allir 
að fara einhvern tímann til Sviss. 

Og þeir sem fara til Sviss geta ekki sleppt því að 
fara til Basel, svo mikið er víst.

Basel, Basel, Basel. Grossbasel, Kleinbasel - og allt 
þar á milli.

Svissneskir ostar, svissneskar klukkur, svissneskir 
hnífar. Í Basel er allt mjög svissneskt.

Verslaðu, slakaðu á, keyrðu um, borðaðu, horfðu á 
talsetta mynd í sjónvarpinu. 

Svo verður þú að sjá Münster dómkirkjuna.

Það er ekki á allra vörum, en stærsti dýragarður 
Sviss er einmitt í Basel.

Svo er maður ekki nema örskotsstund að skreppa 
yfir í einn kaldan í Þýskalandi, nú eða eitt rautt í 
Frakklandi.

Láttu ekki ljúga að þér. Sviss er allt annað en 
hlutlaust.

S v i s s

ÞEIR FYRSTU FÁBESTA VERÐIÐ!BÓKAÐU NÚNA Áwww.icelandexpress.isis

NÝR
ÁFANGASTAÐUR!

Kaupmannahöfn
og Billund

D a n m ö r k

Kaupmannahöfn
Endalaust úrval í verslunum á Strikinu.
Veitingahús, barir og kaffihús á hverju götuhorni, 
svona næstum því.
Tívolí, tívolí, tívolí-hí-hí.
Nútímalistasafnið Louisiana, Glyptoteket og fleiri 
góð söfn fyrir listhneigða.
Nýja óperan, djassbúllur, tónleikastaðurinn Vega o.fl.
Besta bruggið í bransanum.

Billund
Fríríkið Lególand er í Billund.
Vinalegt fólk, sk. legókallar og -konur. 
Taj Mahal og Frelsisstyttan o.fl., í smækkaðri mynd.
Fjölskylduvænn bær, allt fyrir krakkana.

Stutt í safarí- og dýragarðinn Løveparken. Ekta dýr, 
engir legókubbar.
Tilvalinn staður til að leigja sumarhús.

LONDON

Leikhús, leikhús, leikhús...og náttúrulega söngleikir.

London Eye – Besta útsýni á Bretlandseyjum.

Pöbbar og vínbarir út um alla borg – og svo 
klúbbar fyrir þá sem finnst svefn vera tímaeyðsla.

British Museum, Tate söfnin, Imperial War 
Museum, The Natural History and Science 
Museums o.fl.

Þú ferð ekki til London til að borða enskan mat. 
Fáðu þér frekar kínverskt, franskt, indverskt, 
argentískt eða... nígerískt?

Og hér eru freistingarnar margar: Oxford Street, 
Regent Street, Bond Street, Tottenham Court Road, 
Carnaby Street, Piccadilly og Covent Garden.

Endalausir möguleikar á tengiflugum út í heim.

Það vex eitt blóm fyrir West Ham... London er 
Akranes þeirra Englendinga. Mikill fótboltabær.

Ópera, pönk, rokk, djass, þjóðlagatónlist, 

drengja-sveitir, strengjasveitir og allt þar á milli.

E n g l a n d

BEINT FLUG FRÁ

AKUREYRI OG

EGILSSTÖÐUM

TIL KÖBEN:

1. JÚNÍ–31. ÁGÚSTST

NÝRÁFANGASTAÐUR!
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Sala á sumarferðum hefur farið 
vel af stað hjá Heimsferðum að 
sögn Tómasar J. Gestssonar fram-
kvæmdastjóra. Gríska eyjan 
Ródos kemur ný inn í ár og hefur 
fólk strax tekið við sér.

„Ródos hefur vinninginn í ár og 
hefur slegið í gegn. Síðan fylgja 
Fuerteventura, Mallorca, Costa 
del Sol og Montreal fast á eftir 
hvað varðar vinsældir,“ segir 
Tómas. 

Ferðir til Montreal í Kanada 
eru nýjar af nálinni en hægt verð-
ur að fara þangað á vegum Heims-

ferða frá maí og fram í september. 
„Þetta er nýjung á íslenskum 
markaði og verða ýmsir möguleik-
ar í boði fyrir ferðalangana.

Hægt verður að eyða hluta af 
dvölinni í Mont Tremblant sem er 
sumarleyfisstaður með vatni og 
strönd. Þar er mikið af alls kyns 
sporti svo sem golfi og nóg að gera 

fyrir fjölskylduna. Þá eru sumir 
að fara í sérferðir svo sem til 
Niagara-fossanna, Quebec eða 
Ottawa en síðan eru auðvitað 
margir sem vilja bara eyða tíma 
sínum í Montreal,“ segir Tómas 
sem kveðst ekki geta kvartað enda 
séu flestir áfangastaðir að vaxa í 
vinsældum.

Ródos hefur vinninginn

Heimsferðir fara af stað með ferðir til grísku eyjunnar Rodos.

Mont Tremblant í Montreal er sumar-
leyfisstaður með vatni og strönd.

Sigrún Kristjánsdóttir hefur 
mikinn áhuga á útivist og 
hefur tvívegis farið í hjólreiða-
ferðir á vegum Bændaferða. 
Annars vegar hjólaði hún frá 
Austurríki til Slóveníu og hins 
vegar frá Austurríki til Ítalíu.

„Ég fór í hjólaferðina til Austurrík-
is og Slóveníu í júní 2005,“ segir 
Sigrún og bætir því við að í raun sé 
það sambýlismanni hennar, Pálma 
Bjarnasyni, að þakka að þau drifu 
sig í ferðirnar. 

„Við fórum með rútu frá 
München til bæjarins St. Michael í 
Austurríki og þar byrjaði hin eigin-
lega hjólaferð. St. Michael er lítill 
bær uppi í fjöllum og stendur við 
ánna Mur.“

Sigrún segir leiðina hafa legið í 
gegnum þröngan dal og síðan yfir 
sléttur, austan megin við Alpana, 
en ferðin var samtals rúmlega 450 
km. „Þessi ferðamáti er allt öðru-
vísi en að ferðast á bíl eða rútu. 
Þarna er maður úti og skynjar 
umhverfið miklu betur og fær mun 
meira út úr slíkum ferðum,“ segir 
Sigrún og heldur áfram. „Þú heyrir 
allt, finnur mismunandi lykt og 
fleira, auk þess sem það hreinsar 
hugann að sitja á hjólinu og horfa í 
kringum sig á fallegt umhverfi.“ 

Sigrún segist stöðugt hafa séð 
eitthvað alveg nýtt sem hún hafi 
ekki séð áður. „Það var svo gaman 
að vera í sveitinni á sveitahótelun-
um. Þar heyrir maður í kúnum með 

kúabjöllurnar og borðaði góðan 
mat og fyrir mér var þetta frábær 
og yndisleg upplifun.“ 

Spurð hvort ferðin hafi verið 
erfið segir Sigrún: „Þessi ferð var 
ekkert sérstaklega erfið þótt hún 
hafi aðeins verið það fyrir mig. Ég 
hafði svo lítið hjólað fyrir ferðina, 
þó að hópurinn hafi hjólað saman 
einu sinni í viku hér heima frá því 
um vorið.“ 

Sigrún segir það hafa breytt 
miklu að vera búin að hitta og 
kynnast ferðafélögunum fyrirfram 
en ekki bara þegar í ferðina var 
komið. „Það er allt of oft sem 
maður er rétt að byrja að kynnast 
fólkinu þegar ferðalaginu er að 
ljúka,“ segir hún en hópurinn hélt 
áfram að hittast og hjóla fram á 
haustið. 

Á síðasta ári fór Sigrún í aðra 
hjólaferð en þá frá Austurríki til 
Ítalíu. „Við flugum til Mílanó og 
þaðan var okkur ekið til Landeck í 
Austurríki. Þar byrjaði hjólaferðin 
meðfram ánni Inn og yfir skarð 
sem heitir Reschen, til Ítalíu,” 
segir Sigrún. „Þar tók við áin Etsc, 
sem við hjóluðum niður með að 
endanum á Gardavatninu. Við 
fórum með báti yfir vatnið og hjól-
uðum frá bænum Garda til Fen-
eyja en þar endaði ferðin.“

Sigrún segir að þótt þessi ferð 
hafi líka tekið sjö daga þá hafi hún 

verið erfiðari en sú fyrri. „Við hjól-
uðum 550 km í þessari ferð og yfir 
meira og erfiðara landslag. Annars 
gekk ferðin alveg eins og smurð 
vél en það sem mér fannst svo 
skemmtilegt var að fararstjórinn 
okkar hafði aldrei hjólað þessar 
leiðir áður. Þess vegna voru þetta 
dálítið eins og óvissuferðir, þótt 
hann hafi auðvitað legið yfir kort-
um og bókum fyrir ferðirnar,“ 
segir Sigrún hlæjandi og bætir við: 
„Það var eitthvað lítið til af bókum 
um leiðina frá Gardavatninu til 
Feneyja en það var bara gaman að 
villast aðeins af leið. Við bara sner-
um við aftur og lentum aldrei á 
eftir áætlun að ráði. Það var 
skemmtilegt að velta því fyrir sér 
hvort og hvenær við kæmumst nú 
á leiðarenda og hvort allt gengi 
upp.“

Sigrún segist vona að hún kom-
ist í fleiri svona ferðir enda sé 
boðið upp á skemmtilegar nýjar 
ferðir í ár. „Þetta er skemmtilegur 
ferðamáti fyrir fólk sem hefur 
gaman af að vera úti og upplifa 
náttúruna. Svo er náttúrlega gaman 
að lenda í góðum félagsskap en 
báðir hóparnir voru mjög vel sam-
stilltir og skemmtilegir. Það er 
gríðarlega mikilvægt að hafa góða 
ferðafélaga og skiptir jafnvel öllu 
máli,“ segir Sigrún. 

sigridurh@frettabladid.is

Frábær ferðamáti

Smá hvíld á leiðinni frá Auer til Troble 
við Gardavatn. Erla Magnúsdóttir, Egg-
ert Vigfússon og Hulda Vilhjálmsdóttir 
kasta mæðinni. mynd/sigrún kristjánsdóttir

Sigrún Kristjánsdóttir er hér til hægri á myndinni en við hlið hennar stendur einn af 
ferðafélögunum, Ólafía Magnúsdóttir.  mynd/pálmi bjarnason

MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!



FIMM STJÖRNU 
HÓTEL Á ÞRIGGJA 
STJÖRNU VERÐI!

L ANZ AROTE

www.sumarferdir.is
– svo mikið meira fyrir miklu minna!

Innifalið: Flug, gisting, flugvallarskattar og íslensk fararstjórn. Verð miðast við að bókað sé á netinu. Ef bókað er á skrifstofu eða símleiðis er bókunargjald 2.500 kr. fyrir hvern farþega.

Sumarferðir Laugavegi 26 (gengið inn Grettisgötumegin)

Farðu inná www.sumarferdir.is 
eða hringdu í síma 575 1515.

Loftslagið er frábært, sólin skín og hitastigið er alltaf stillt 

á mátulegt. Skammt frá er bærinn Puerto del Carmen 

sem er staður fyrir fólk sem vill lifa lífinu og skemmta 

sér í fríinu, slappa af og njóta sín. Við smábátahöfnina 

eru margir veitingastaðir í sérlega rómantísku umhverfi. 

Í gamla bænum má kitla bragðlaukana með spænskum, 

indverskum, ítölskum, kínverskum, mexíkóskum og jafnvel 

skandinavískum kræsingum. Aðalgatan Avenida del 

Playas geymir mikið af skemmtilegum verslunum sem 

gaman er að gera góð kaup.

Princess Yaiza er stórkostlegt lúxushótel 

sem hefur slegið eftirminnilega í gegn hjá Íslendingum 

enda sérlega fjölskylduvænn og skemmtilegur gististaður. 

Á hótelinu eru fimm fjölbreyttir veitingastaðir og djúsbar 

sem er vinsæll í hitanum! Þú getur haldið þér í formi í 

fullbúnum líkamsræktarsal, spilað veggtennis og tennis 

eða slakað á í heilsulindinni. Á hótelinu er síðan Kikoland 

sem er 10 þúsund fermetra skemmtigarður  þar sem er 

skipulögð dagskrá alla daga fyrir börn á öllum aldri. 

Playa Blanca eða „hvíta ströndin“, á ævintýraeyjunni Lanzarote, er perla sem stendur svo sannarlega undir nafni. 

Stórkostlegt 5 stjörnu lúxushótel á Playa 
Blanca sem hefur slegið í gegn. Án efa 
eitt glæsilegasta hótel sem staðið hefur 
íslenskum ferðamönnum til boða. Svítur 
og fjölskyldusvítur í boði. 

Princesa Yaiza (með morgunmat)

1 vika:  20 maí til 27 maí

Frá 62.548.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 74.321,-

1 viku:  19 ágúst – 2 september

Frá 47.729.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 74.642,-

www.kreditkort.is

Mundu eftir  

MasterCard

 ferðaávísuninni

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu

L

L

Frábært íbúðahótel tilvalið fyrir fjölskyldur 
við Playa Flamingo ströndina. Íbúðir með 
einu svefnherbergi og sérlega skemmtilegu 
sundlaugasvæði. Mikil skemmtidagskrá fyrir 
alla fjölskylduna frá morgni til kvölds. 

Playa Flamingo

2 vikur:  19 ágúst – 2 september

Frá 47.729.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 62.047,-

Spa og nudd!

Fjórar útisundlaugar

Lúxusgisting!

10.000 fermetra barnaland

Fjölskyldusvítur

1 vika:  19 ágúst – 26 ágúst

Frá 41.145.-
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Verð á mann m.v. 2 fullorðna: 48.879,-

Svítur



l Tiplað í sandinum Útbúnaðurinn 
fyrir strandferðina er allt annar en sá sem þarf í 
hið hversdagslega líf á Fróni. Því standa margir 
frammi fyrir því stuttu fyrir upphaf ferðar 
að eiga ekkert til fararinnar. Bikiníið kannski 
orðið hálf lúið, strandskórnir horfnir veg allrar 
veraldar og sólgleraugun brotin.

Þó að gott sé að vera tímanlega í skipu-
lagninu er ekki gott að fara of snemma af stað. 
Úrval bikinía í verslunum landsins í dag er lítið 
enda koma nýjustu vor- og sumarvörurnar ekki í 
búðir fyrr en eftir nokkrar vikur. Þó er alltaf hægt 
að finna eitthvað ef vel er leitað. - sgi
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Til að blindast ekki 
af sólinni þarf góð 
sólgleraugu. Þessi 
fást í Puma-búðinni 

á Laugavegi. 
11.990 kr.

Ferðaskrifstofan Terra Nova 
býður annað árið í röð upp á ferðir 
til Golden Sands í Búlgaríu. Ferða-
langar sem fóru þangað á vegum 
þeirra í fyrra gerðu góðan róm að 
aðbúnaði á staðnum og því hefur 
Terra Nova aukið úrval gististaða 
þar. Hægt er að velja um gistingu 
á íbúðahótelum eða í hótelher-
bergjum þar sem val stendur um 
morgunmat, hálft fæði eða allt 
innifalið. 

Að sögn starfsmanna Terra 
Nova hafa Íslendingar uppgötvað 
ágæti þess að hafa fæði innifalið í 
ferðinni og æ fleiri velja nú hótel 
þar sem allt er innifalið. Búlgaría 
á sér langa og merkilega sögu en 
Golden Sands við Svartahafíð er 
góð baðströnd þar sem má finna 
bæði þægindi og afþreyingu.

Terra Nova býður einnig upp á 
ferðir til Bibione á Ítalíu. Þar má 
gista í nýja íbúðahótelinu Planet-

arium Village. Frá Bibione er stutt 
til Feneyja, Verona og fleiri fal-
legra staða á Ítalíu. Þá má í 
nágrenni Bibione finna spennandi 
skemmtigarða eins og Gulliver-
landia. 

Salou á Costa Dorada-strönd-
inni skammt sunnan Barcelona er 
sívinsæll áfangastaður Terra 
Nova. Þar býður Terra Nova úrval 
gististaða og stórar íbúðir fyrir 
fjölskyldurnar. Ströndin er breið 

og aðgrunn, veitingastaðir, versl-
anir og skemmtistaðir á hverju 
strái og stutt til Barcelona. Ofan 
við bæinn er Port Aventura-
skemmtigarðurinn, sá stærsti á 
Spáni, en hann er í eigu Universal-
kvikmyndaveranna. 

Að auki býður Terra Nova ferð-
ir til Portoroz í Slóveníu, vikuferð-
ir til Barcelona og flug tvisvar í 
viku til Parísar, München og 
Düsseldorf.

Skemmtigarðar fyrir fjölskylduna
Frá Bibione er stutt að fara til Feneyja, Verona og fleiri fallegra staða á Ítalíu. Golden Sands-ströndin á Búlgaríu.

Sportleg á ströndinni. Bikiní svipuð 
þessum verða í vorlínunni hjá Puma 
á næstunni. Pum- búðin 6.990 kr.

Túrkisblátt bikiní sem bundið er 
saman. Þetta sett er nýlega komið 
í sölu hjá Monsoon. Toppur: 1.599 
kr. Buxur: 1.599 kr.

Gott er að geta 
farið í eitthvað 
skjólmeira en 
bikiní þegar tölt 
er um strendur og 
strandbari. Þessi 
kjóll er kannski 
ekki sá skjólmesti 
en er sætur, léttur 
og mjúkur. Fæst 
í Knickerbox á 
útsölu, 2.339 
krónur.

Sandurinn getur verið  
heitur á ströndinni. 
Þá koma þessar töfflur 
að góðum notum. Mons-

oon, 1.099 kr.
Leyfishafi

Ferðamálastofu



Í janúar fengu Íslendingar
30 klukkutíma af sól.
-Sólarlönd, einhver?

Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu
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Flugferðir geta verið mjög 
mismunandi og fer það eftir 
ýmsu hvort þú njótir flugsins 
eða ekki. Til dæmis getur það 
verið alveg óþolandi að lenda 
í miðjusæti á milli fólks sem 
talar og talar um eitthvað sem 
þú hefur engan áhuga á. Eins 
getur verið þreytandi að sitja 
við hliðina á barni sem líður 
illa í vélinni og jafnvel grætur 
megnið af ferðalaginu. Hér 
koma nokkur ráð um hvernig 
þú getur tryggt þér sem þægi-
legasta flugferð:

1. Skráðu þig inn snemma.
2. Ef þú ert einn á ferð og hitt-
ir einhvern sem þú þekkir og 
er líka að ferðast einn skaltu 
stinga upp á því að þið sitjið 
saman.
3. Vertu kurteis við þann sem 
skráir þig inn og spurðu hvort 
vélin sé full. Ef fáir farþegar 
eru í vélinni geturðu valið þér 
sæti aftarlega og jafnvel feng-
ið heila sætaröð út af fyrir 
þig. Spurðu líka hvort það séu 
einhver laus sæti með auka-
plássi fyrir fætur. Einnig get-
urðu athugað á kurteislegan 
hátt hvort það sé einhver 
möguleiki að vera færður upp 
um klassa. Það er aldrei að 
vita. 
4. Ef þú ert ekki ánægður 
með sætið þitt getur verið 
gott að spjalla við flugfreyj-
urnar um það. Hugsanlega 
eru laus sæti á betri stöðum í 
vélinni.
5. Svangur í fluginu? Ef þú 
spyrð fallega hvort það sé ein-
hver afgangur af matnum eru 
allar líkur á að þú fáir meira. 
Það er alltaf afgangur.
6. Notaðu allt tiltækt til að 
gera sætið þitt notalegt, eins 
og púða, teppi, peysuna þína 
eða annað sem þú finnur. 
Sökktu þér svo ofan í bókina 
þína og hlustaðu á iPod-inn. 
Það gerir fólki erfiðara fyrir 
með að trufla þig.
7. Augnhlífar og eyrnatappar 
eru frábær tæki til að útiloka 
allt í kringum þig.
8. Ferðastu í þægilegum 
fötum en þó ekki stuttbuxum 
og stuttermabol því það getur 
verið kalt í vélinni á leiðinni.

Flugráð

Kínaklúbbur Unnar heldur í vor-
ferð til Kína hinn 19. apríl. Ferðin 
tekur 22 daga. Farið verður til 
höfuðborgarinnar Peking og einnig 
skoðaðar borgirnar Xian, Guilin, 
Sjanghæ, Suzhou, Yangshuo og 
gengið á Kínamúrinn.

Unnur Guðjónsdóttir skipu-
leggur og leiðir ferðina að venju 
en hún er vel kunnug í Kína enda 

hefur hún farið þangað í á þriðja 
tug skipta.

Nærri má geta að mikið ævin-
týri bíði þeirra sem leggja leið sína 
til Kína með Unni en hún leggur 
mikið upp úr því að sýna fólki hið 
raunverulega Kína, ekki það Kína 
sem flestir ferðamenn fá að sjá.

Nánari upplýsingar má nálgast 
á www.simnet.is/kinaklubbur.

Til Peking með 
Kínaklúbbi Unnar

Kínaklúbbur Unnar heldur í vorferð til Kína hinn 19. apríl.
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„Það sem er klárlega vinsælast 
hjá okkur núna er Orlando-ferð-
irnar en þær hafa verið vinsælar 
líka yfir vetrartímann. Það er sá 
staður sem Íslendingar vilja ferð-
ast til allt árið um kring,“ segir 
Hjörvar Sæberg Högnason, sölu-
stjóri Icelandair, en Orlando er 
helsti sólarstaður félagsins. 

Icelandair mun auka flugáætl-
un til Bandaríkjanna fyrir sumar-
ið, bæði til Boston og New York. 
„Suma daga í sumar verða tvö 
flug á dag. Til dæmis verða tíu 
flug á viku til New York í sumar. 
Þá getum við ferjað nærri 380 
farþega á dag,“ segir Hjörvar og 
bætir við að þar liggi helstu 
áherslur Icelandair fyrir sumar-
ið.

„Við bjóðum líka upp á þrjá 
nýja áfangastaði í sumar, sem eru 
Bergen, Gautaborg og Halifax en 
það hefur komið okkur verulega á 
óvart hve mikið er bókað til Berg-
en og Gautaborgar. Allir þessir 
nýju áfangastaðir líta mjög vel út 

svo það verður spennandi að sjá 
hvernig það þróast. Annars erum 
við að fljúga allt að 162 ferðir til 
útlanda í hverri viku og það er 
nokkuð sem við höfum aldrei 
boðið upp á áður.“

Hjörvar segir að yfir sumar-
tímann séu alltaf ákveðnir áfanga-
staðir jafnvinsælir eins og flug 
og bíll í Þýskalandi. „Svo erum 

við með sumaráfangastaði eins 
og Mílanó, Madríd og Barcelona 
sem eru spennandi staðir fyrir 
fólk sem er að fara í sumarfrí. 
Þannig að allir ættu að geta fund-
ið eitthvað við sitt hæfi hjá Ice-
landair í sumar því við höfum 
aldrei boðið upp á jafnmarga og 
fjölbreytta áfangastaði,“ segir 
Hjörvar.  - sig

„Við erum með svolítið breitt 
úrval af ferðum því við erum bæði 
með rútuferðir um alla Evrópu og 
til Kanada, auk þess að vera með 
ævintýraferðir en við bjóðum ekki 
upp á beinar sólarlandaferðir,“ 
segir Hugrún Hannesdóttir hjá 
Bændaferðum. „Rútuferðirnar 
bókast mjög fljótt upp hjá okkur 
fyrir sumarið en við erum tölu-
vert með hjólaferðir og göngu-
ferðir sem eru mjög vinsælar 
núna,“ bætir hún við. „Fyrsta ferð-
in okkar á þessu ári er til Kína í 
maí en þar er aðaltilgangurinn að 
hlaupa maraþon á Kínamúrnum. 
Þá eru fjórar vegalengdir í boði en 
inni í þeirri ferð er líka hjóla-
ferð.“

Hugrún segir Bændaferðir 
bjóða upp á þrenns konar hjóla-
ferðir að auki. „Ein ferð er innan 
Þýskalands, önnur í Austurríki og 
Slóveníu og sú þriðja í Austurríki 

og á Ítalíu en í þessum ferðum er 
reiknað með að hjóla 30-70 kíló-
metra á dag á viku til tíu dögum.“ 

Gönguferðir í kringum Mont 
Blanc eru mjög vinsælar líka að 
sögn Hugrúnar en einnig stendur 
til boða að fara á tindinn í sumar. 
„Síðan er ganga í kringum Monte 
Rosa en það er mjög mikill áhugi 
fyrir útivistarferðunum fyrir 
sumarið. Þegar gengið er í kring-
um Monte Rosa er gist í skálum á 
leiðinni þannig að það er svona 
alvöru fjallaferð en í ágúst verður 
gengið í kringum Como-vatn á 
Ítalíu og þá er gist ýmist í skálum 
eða á fínum hótelum.“ Hugrún 
bendir á að allar ferðir Bænda-
ferða séu með íslenskum farar-
stjóra sem leiðir hópana.  - sig

Vinsælar útivistarferðir

Í sumar verður gengið á tind Mont Blanc 
en hér eru stoltir göngumenn sem náðu 
á tindinn síðasta sumar.

Ánægður hópur hlaupara stillir sér upp 
að loknu maraþonhlaupi á Kínamúrnum 
í fyrra en aftur verður farið í hlaupið í 
maí næstkomandi.

Como-vatn er einn fegursti staður Ítalíu og Bændaferðir bjóða upp á göngu í kring-
um vatnið.

Aldrei fleira í boði
Icelandair hefur tekið upp beint flug til Halifax í Kanada að nýju eftir nokkurt hlé og er þegar búið að bóka marga í flug þangað.

Skemmtileg stemmning við hafnarbakka í Bergen en þangað mun Icelandair verða 
með reglulegar ferðir í allt sumar.


