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Snæfell og Sandhólatindur 
Fjallaskíðunarferð | 3. – 6. júní 2022 (Hvítasunna) | 4 dagar – 3 nætur 

Fararstjórn: Skúli Júlíusson 
Tveir skíðunardagar um hvítasunnuna; annar á Snæfell, sem er hæsta fjall 
utan jökla á Íslandi, og hinn á Sandhólatind, skemmtilegt skíðunarfjall við 
Seyðisfjörð. 
Frá báðum þessum fjöllum er frábært útsýni og síðan flottar leiðir sem 
skíðaðar verða niður aftur. Þátttakendur þurfa að vera í ágætu líkamlegu 
formi og búnir til talsverðrar göngu, jafnvel með skíðin á bakinu, og því 
þarf bakpoka með góðum festingum fyrir skíðin, en jafnframt með pláss 
fyrir dagsnestið og fatnað. - Komdu á eigin vegum til Egilsstaða eða í 
Óbyggðasetrið - Ein með öllu, MJÖG MIKIÐ innifalið!  
Þessi ferð er farin í samstarfi við Óbyggðasetrið í Fljótsdal 
https://wilderness.is/is/  .  
Lágmarksfjöldi 8, hámark 18 

https://wilderness.is/is/
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Ferðaráætlun: 
 

Dagur 1 – föstudagurinn 3. júní 
Mæting í Óbyggðasetrið 
Frá Egilsstöðum er ekið að Óbyggðasetrinu í Fljótsdal í takt við 
áætlun Icelandair. Þau sem koma á eigin vegum geta valið um að 
fá far frá bílastæðinu við flugvöllinn á Egilsstöðum eða koma 
akandi á eigin bíl til Óbyggðasetursins                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dagur 2 – laugardagurinn 4. júní 
Snæfell 
Gengið verður frá Eyjabökkum upp með Hafursá og stefnt upp 
Sveinsjökul, alla leið upp á brún fjallsins. Um 1 km ganga er síðan 
fram á hæsta tind Snæfells. 
Skíðað verður úr 1.750m hæð niður í um 1.200m. Þá verður 
skinnað upp í 1.500m hæð á Uppgönguhryggnum og skíðað niður 
austurhlíðina niður í 800 hæð. 
Mesta hæð: 1.833m 
Gönguvegalengd: 8-9 km 
Skíðun: Um 6 km 
Lengd ferðar: 8-9 klst. 
Dagur 3 – sunnudagurinn 5. júní 
Sandhólatindur við Seyðisfjörð 
Ekið sem leið liggur á Seyðisfjörð og upp í Vestdal. Gengið er í 
upphafi með skíðin á bakinu og farið yfir Vestdalsá á göngubrú 
ofarlega í dalnum. 
Sandhólatindur er hæsta fjall við Seyðisfjörð og einstaklega 
skemmtilegt skíða og göngufjall. 
Mesta hæð: 1.154m 
Gönguvegalengd: 5 km 
Skíðun: Um 5 km 
Lengd ferðar: 6-7 klst. 
Dagur 4 – mánudagurinn 6. júní 
Heim á leið ... 
Að loknum morgunverði í Óbyggðasetrinu er þeim gestum sem 
það þurfa skutlað á Egilsstaði. 
_     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _     _ 

 
Leiðsögumaðurinn: 
Skúli Júlíusson hóf ungur 
að klífa fjöll og stunda 
útivist og hefur unnið 
sem fjallaleiðsögumaður 
frá árinu 2009. Enginn 
hefur gengið eins oft á 
Snæfell og Skúli eða 
leiðsagt fleiri fjallaskíða-
ferðum þar, sem og á 
Austurlandi í heild. 
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 
verði 
ferðarinnar: 

Gisting Gisting og flestar máltíðir  í Óbyggðasetrinu -  Upplifunargisting í gömlum stíl, með 
helstu þægindum og baðhúsi/laug/sauna/slökunarherbergi 

Máltíðir Innifaldar eru allar máltíðir; frá kvöldverði á föstudegi og fram að morgunverði á 
brottfarardegi 
Þ.e. morgunverðir, fjölbreytt nesti fyrir hádegisstopp og kvöldverðir 

Flutningur Allur akstur samkvæmt áætlun ferðarinnar (frá Egilsstöðum/flugvelli í upphafi og til 
Egilsstaða í lokin og allur akstur í tengslum við báða skíðastaðina) 

Fararstjórn Skúli Júlíusson 
 Ekki 

innifalið: 
Akstur eða flug að og frá heimili til Egilsstaða / Egilsstaðaflugvallar í upphafi og lok ferðar 
Drykkir með kvöldverðum 
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“ 
 Verð: Verð á mann 
 
 

 104.900,- staðgreitt 
  

Greiðslur og 

gjalddagar: 

Staðfestingargjald: 
Staðfestingargjald kr. 40.000 þarf að greiða við pöntun. 
Athugið að staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt ef til 
afbókunar af hálfu viðskiptavinar kemur. 

Lokagreiðsla: 
Til að staðgreiðsluverð gildi þarf að 
greiða ferð að fullu í síðasta lagi 4 
vikum fyrir brottför. 

Ábendingar: 
Lágmarks þátttaka er 8 manns. Fjallakofinn-Ævintýraferðir/Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð ef 
þátttaka er ekki næg og mun þá endurgreiða að fullu.  
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir/Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta áætlun ferða ef 
veður, umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til. 
 

Þar sem þetta skipulagða ferðalag fellur undir vetrarferðamennsku og útivist að vetrarlagi skal búnaður allra þáttakanda 
endurspegla það. Einnig skal taka fram að allir kaupendur ferðarinnar taka þátt í þeim athöfnum sem eru hluti af ferðinni af 
fúsum og frjálsum vilja. Óbyggðasetrið og Fjallakofinn-Ævintýraferðir/ferðaskrifstofan Íslandsvinir bera ekki ábyrgð á því að 
þáttakendur séu búnir öllum þeim búnaði sem er krafist til þess að ferðast um hálendi Íslands að vetri til á öruggan máta.  
 

Krafa er gerð á þátttakendur að þeir séu í líkamlegu og andlegu formi til þess að taka þátt í ferð sem þessari og áskilur 
ferðaskrifstofan og fararstjórinn sér allan rétt til þess að vísa þátttakendum úr ferðinni ef aðstæður eru metnar þannig og það 
verður þá á kostnað viðkomandi þátttakanda að koma sér til byggða. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í skilmálum 
greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og eru viðskiptavinir hvattir til að hafa samband við banka sinn eða 
tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Verð ferðar er háð almennum gengisbreytingum, en breytist ekki eftir að hún er að fullu 
greidd. 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi alferð sem þessa og lesa má um hér: 
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar , auk þess sem flugfélagið getur verið með sína skilmála til viðbótar. 

 

Athugið: Allar myndir í þessu skjali eru frá Óbyggðasetrinu og lýsa ekki endilega búnaði eða aðstæðum þessarar ferðar 
 

Frekari upplýsingar og skráning á ferdir@fjallakofinn.is | á heimasíðunni https://ferdir.fjallakofinn.is/is | í 
gegnum Messenger inni á Facebook síðu skrifstofunnar https://www.facebook.com/islandsvinir |  
 

Farþegar í ferðum Fjallakofans-Ævintýraferða njóta sérkjara í Fjallakofanum og gilda þau frá því að 
staðfestingargjald hefur verið greitt og út almanaksár ferðarinnar. 
 

Útbúnaðarlisti fyrir fjallaskíðaferð: 
 

Skíði / Skinn / Skíðastafir / Fjallaskíðaskór / Skófla (Kunna að setja saman) / Snjóflóðastöng (kunna að setja saman) / 
Snjóflóðaýlir (kunna á) og ath. rafhlöður / Sólgleraugu og/eða skíðagleraugu / Skíðabroddar (sem festast á 
bindingarnar) / Hjálmur (valkvætt, en mælt með) / Bakpoki með skíðafestingum / Hlýr og skjólgóður fatnaður / 
Kraftmikið nesti og drykkir. 

http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar
mailto:ferdir@fjallakofinn.is
https://ferdir.fjallakofinn.is/is
https://www.facebook.com/islandsvinir

