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„Suður um höfin ...“ Króatía – TILBOÐ! 
Rafhjólaferð um eyjar í Kvarner flóanum | 9. – 19. júní 2022 | 11 dagar/10 nætur 

Fararstjórn: Brandur Jón H. Guðjónsson og Robert Ciglar 
 

Já, Króatíu siglinga- og hjólaævintýrið okkar heldur áfram! Þarna er hver náttúruperlan við aðra og hjólað og siglt á einni 
viku um þetta stórkostlega svæði. Alan og áhöfnin hans á Albatros hugsa vel um fólk og farangur og skutla hópnum frá 
einni eyjunni til annarar, og svo verður hjólað um stéttar og stíga – mis gróft, upp og niður og út og suður – til þess að sjá 
og upplifa – og njóta – já, njóta stundar, landslags, samveru, lífsins!  
Hver dagur er ný upplifun! Eðlilega, vegna þess að alltaf er byrjað við sjávarmál, er alla dagana um einhverja hækkun að 
ræða og farið allt frá uþb. 100 m.y.s. upp í uþb. 350 m.y.s. Samanlögð hækkun dagleiðanna getur því stundum orðið 
talsverð þar sem hver mishæð er fljót að telja – en rafhjólin milda síðan erfiðleikastig hverrar brekku. Hjólaleiðirnar eru 
ýmist á sléttu malbiki, á malarstígum eða á grófum stígum, og ferðahraðinn að sjálfsögðu alltaf í takt við aðstæður. 
Ný uppgerður og flottur Albatros verður bækistöð hópsins og þar verður gist og snæddir morgun- og hádegis eða 
kvöldverðir, en báturinn er frátekinn sérstaklega fyrir þennan hóp. Á millisiglingunum og að lokinni hverri dagleið er hægt 
að sitja í sólbaði uppi á þilfari og síðan rölta um og skoða bæina 
sem dvalið verður við – og reglulega verður farið í sjósund.  
Dagleiðirnar eru uþb. 15 – 50 km, mis erfiðar, og vegna 
landfræðilegrar stöðu þá þarf alla dagana að fara um mis langar 
og mis brattar brekkur. Allar eru þær þó vel yfirstíganlegar og 
nægur er líka tíminn til að klára því að ekkert liggur á. 
Erfiðleikastig dagleiða er „frekar létt“ til „miðlungs erfið“. Þetta 
er sannarlega ekki keppnisferð, en þátttakendur þurfa samt að 
vera í þokkalegu formi, og áríðandi að þeir séu vanir hjólreiðum. 
Þetta er ferð fyrir “venjulegt” fólk til að njóta og upplifa! Auk 
máltíða um borð er reynt eins og kostur er, að velja góða 
veitingastaði fyrir aðrar máltíðir.  
Á sveitahóteli skammt frá Bled starfar einn af bestu kokkum 
Slóveníu, og þar verður lokamáltíð ferðarinnar! 



__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

2 

Og ef einhver vill ekki koma með í hjólaferð dagsins getur 
viðkomandi verið um borð í bátnum og nýtt tímann til sólbaða 
eða bæjarrölts! Vænta má lofthita um 18-26°C og sjávarhita um 
20-24°C.  
(Athugið að einnig er hægt að skrá þátttöku í þessari ferð án 
þess að taka þátt í hjólaferðunum).  
Ferðin er ekki hlaðin neinum lúxus, káeturnar eru litlar og 
olnbogarýmið er takmarkað, en hér, eins og oft áður, mun 
sannast hið fornkveðna að „þröngt mega sáttir sitja“!  
Báturinn heitir MS Albatros, byggður 1935 og hefur verið 
smekklega endur-innréttaður á undanförnum árum. Allar 
káetur eru tveggja manna (ekki kojur), og baðherbergi með 
salerni og sturtu er í hverri káetu. Allt mjög snyrtilegt og vel um 
gengið og áhöfnin mjög áfram um að allir njóti dvararinnar um 
borð sem best.  
Í upphafi ferðar verður dvalið í Ljubljana og sú fallega borg 

skoðuð, og í lok ferðar verður farið að Bled vatninu í Sloveníu, einum vinsælasta ferðamannastað landsins. 
Miðað er við að þátttakendur leigi sér góð raf-fjallahjól, sem eru kjörin fyrir þessa 
ferð, en einnig er í boði að koma í ferðina án þess að taka þátt í hjólaferðunum 
sjálfum. 
Hámarks fjöldi er 18 manns, en samtals eru það 9 káetur sem eru lausar fyrir 
hópinn ... 
 

Ferðaráætlun: 
Dagur 1 – fimmtudagurinn 9. júní 
Flogið til Munchen / ekið til Ljubljana 
Flogið með Icelandair til Munchen. Áætluð lending þar er kl 13:05 og við tekur 
akstur með rútu til Ljubljana í Slóveníu. 
Stoppað tvisvar á leiðinni til þess að rétta úr sér og nærast. 
Dagur 2 – föstudagurinn 10. júní 
Ljúfa Ljubljana 
Dagurinn hefst á því að heimsækja hjólaleiguna þar sem að hjólin verða prófuð 
og stillt af fyrir hvern og einn. Síðan verður farið í hjólaferð um nágrennið og 
niður í miðbæ Ljubljana. Seinnipartinn verður frjáls tími í 
borginni. 
Dagar 3 til 9 – laugardagurinn 11. júní til föstudagsins 17. 
júní 
Eyjarnar í Kvarnerflóanum 
Ekið niður til Kvarnerflóans í Króatíu (u.þ.b. 2 ½ klst 
akstur) og til Rijeka verður komið um hádegið. Landfestar 
MS Albatros verða leystar um leið og fólk og farangur 
verða komin um borð - og þar með hefst hjólaferðin sjálf 
því að þann dag og þá næstu er farið í ferðir um nokkrar af 
eyjunum. Á meðan færir báturinn sig og tekur hópinn um 
borð á nýjum stað. Gist verður um borð í Albatros, sem 
einnig ferjar hópinn á milli eyjanna.  
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Farið verður um fimm stærstu eyjarnar sem að hver og ein hefur sína 
sérstöðu og sjarma; Krk með samnefndan bæ og Vrbnik, þar sem að hið 
fræga Zlahtina hvítvín er framleitt; Rab með fallegan bæ og Kalifront 
skóginn; Pag með margra alda gömlum náttúrulegum ólívutrjám og Paski 
Sir, einn mest verðlaunaða sauðaost í heimi; Losinj með fallegar víkur og 
tvo vinalega samnefnda bæi; og Cres með fallega útsýnisstaði og 
samnefndan bæ. Þó að svæðið sé ekki stórt er samt talsverður munur á 
landslaginu á milli eyjanna. Almennt er lítill gróður, og þarna er allt frá því 
að vera berangurslegar klappir vegna staðbundinna vetrarvinda, en síðan 
taka við skógi vaxin svæði með fjölbreyttri flóru; ótalmargar fallegar víkur; 
vinaleg þorp og bæir sem að kúra niður undir sjó í skjólsælum vogi bera 
langri byggðasögu vitni; landbúnaður og fiskveiðar o.s.frv. 
Hver dagur er ný upplifun! Eðlilega, vegna þess að alltaf er byrjað við 
sjávarmál, er alla dagana um einhverja hækkun að ræða og farið í allt frá 
uþb. 100 m.y.s. upp í uþb. 230 m.y.s. og samanlögð hækkun leiðarinnar 
getur þá orðið 300-1000 metrar. Dæmi: 16km/mesta hæð 197 
m.y.s./samanlögð hækkun 408m – 47km/mesta hæð 225 m.y.s./ 
samanlögð hækkun 943m – 35km/mesta hæð 100 m.y.s./ samanlögð 
hækkun 720m – 24km/mesta hæð 105 m.y.s./ samanlögð hækkun 515m. 
Hjólaleiðirnar eru ýmist á sléttu malbiki, á malarstígum eða á grófum 
stígum, en slíkt undirlag er í minnihluta og ferðahraðinn að sjálfsögðu alltaf 
í takt við aðstæður, 
Seinnipart föstudagsins verður komið til hafnar í Rijeka og gengið inn í 
miðbæinn þar sem snæddur verður kvöldverður, og síðan gist síðustu 
nóttina um borð í Albatros. 
 
 

Dagur 10 – laugardagurinn 18. júní 
Ljubljana / Bled 
Lagt af stað til Ljubljana eftir morgunmatinn. Eftir að hafa skilað af sér 
hjólunum verður ekið að Bled vatninu til þess að skoða þann fallega stað, 
en síðan farið á hótel úti í sveit, þar sem framreidd verður gómsæt máltíð 
(innifalið) og gist síðustu nóttina. 
 

 
Dagur 11 – sunnudagurinn 19. júní 
Heim á leið 
Fyrir fyrsta hanagal verður ekið til flugvallarins í Munchen, flugið er kl. 
14:05 og áætluð lending um kl. 16:00 

 

Brandur Jón verður með 
hópnum allan tímann, en auk 
hans verður Robert Ciglar 
með hópnum frá 
föstudagsmorgni í Ljublana til 
laugardagsmorguns viku 
síðar. Hjólin eru leigð hjá 
honum og hann sér um alla 
þjónustu við þau meðan á 
ferðinni stendur. 
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 

verði ferðar: 

Flug og 
flugvalla-

skattar 

09.06.2022: Keflavík - Munchen, 
Áætluð brottför 07:20 lending 13:05  
19.06.2022: Munchen – Keflavík, 
Áætluð brottför 14:05 lending 16:00 
Vinsamlegast athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting Gisting í þrjár nætur á hótelum í Sloveníu og sjö nætur um borð í Albatros 
 Matur Morgunverður: Innifalinn alla dagana 

Hádegis- eða 
kvöldverður: 

Innifalin er ein máltíð á dag í Albatros alla siglingardagana (frá 
laugardeginum 11. til föstudagsins 17. júní) og á hóteli laugard. 
18. júní, en hvorugt fimmtudag og föstud. 9.og 10. júní  

Flutningur Allur akstur og siglingar samkvæmt áætlun ferðarinnar 

Fararstjórn Brandur Jón Hrannarson Guðjónsson og Robert Ciglar 
 

Ekki 

innifalið: 

Hádegisverðir eða kvöldverðir, einn á dag á siglingardögunum, og hvorugt í Ljubljana 9. og 10. júní 
Drykkir með hádegis- eða kvöldverðum 
Hjólaleiga – góð framdempandi raf-fjallahjól €400,- (greiðist beint til leigunnar) 
Hafnargjald, samtals €21,- (greiðist beint til skipstjórans) 
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“ 
 

Verð: TILBOÐSVERÐ kr. 50.000 í afslátt! ISK 349.900,- á mann í tveggja manna 

herbergi/káetu 

Verð á mann í tveggja manna herbergi/káetu  ISK 399.900,- 

Aukagjald fyrir eins manns herbergi/káetu 
 

ISK   50.000,- 

Greiðslur og 

gjalddagar: 

 
Greiða þarf þátttökugjaldið að fullu við skráningu í ferðina 

 

Ábendingar: 
 

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. 
 

Krafa er gerð um að þátttakendur séu í líkamlegu og andlegu standi til þess að taka þátt í dagskrá ferðarinnar og ferðaskrifstofan 
áskilur sér og fararstjórum allan rétt til þess að vísa þátttakendum sem ekki uppfylla þessi skilyrði úr ferðinni og er viðkomandi 
þar með búinn að fyrirgera rétti sínum til notkunar á þjónustu þeirri sem ferðin er byggð á og án þess að til greiðslu kostnaðar eða 
endurgreiðslu komi af hálfu ferðaskrifstofunnar. 
 

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  

 

Frekari upplýsingar og skráning í síma 510 9500 eða sendið fyrirspurn á ferdir@fjallakofinn.is 
 

Farþegar í göngu- og hjólaferðum Íslandsvina njóta sérkjara í Fjallakofanum og gilda þau frá því að 
þátttökugjald hefur verið greitt og út almanaksár ferðarinnar. 
 

                   
 

http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar
mailto:ferdir@fjallakofinn.is
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Þessar ferðir um Kvarnerflóann og nágrenni í Króatíu höfum við verið með á dagskrá árlega frá fyrstu ferð 2013, eina til 
tvær á ári, en svo eru að sjálfsögðu frátalin árin 2020 og 2021. Upplifun okkar, og þeirra fjölmörgu sem hafa farið með 
okkur í gegnum árin, er öll á sama veg; mikið ævintýri frá upphafi til enda! 
Og þá má spyrja, í hverju felst ævintýrið? 
Fegurð landslagsins – sérstökt nekt sumra eyjanna, þar sem staðbundnir ískaldir og bálhvassir vetrarvinda eira engu, en 
alls staðar þar sem skjól er nýtur fjölbreyttur gróðurinn Miðjarðarhafs landslagsins og veðurfarsins – höfrungar sem synda 
með bátnum og leika sér – stoppað í skjólsælli vík, ankeri sett niður, drepið á vél og stigi settur á hlið bátsins, og öll sem 
það vilja skella sér í sjósund (þetta er gert nokkrum sinnum í hverri ferð) – ýmist er það á hjólaleiðinni á daginn eða í 
bænum sem báturinn liggur við bryggju sem „hin“ máltíð dagsins er tekin, og þá er reynt að velja góðan stað fyrir þá 
máltíð, og til þess höfum við nokkra góða staði að heimsækja – hjólaleiðirnar eru fjölbreyttar og skemmtilegar.  
Albatros – notaleg aðstaðan um borð, sem, þrátt fyrir þrengslin, er svo þægileg og áhöfnin leggur sig alla fram við að láta 
farþegunum líða sem allra best! – hver káeta hefur sitt eigið baðherbergi með sturtu – meðan siglt er á milli eyjanna er 
hægt að sitja uppi á sólardekki og fylgjast með landslaginu breytast – þar sem að þetta er hjólaferð er morgunverðurinn 
betur útilátinn en annars – ein heit máltíð á dag um borð í bátnum, og þá ýmist hádegis- eða kvöldverður og alltaf í takt 
við dagskrána hverju sinni – báturinn er alltaf bundinn við bryggju á næturnar og tekur rafmagn úr landi og því eru engar 
glamrandi ljósavélar í gangi um nætur – einfaldur en góður málsverður um borð í bátnum, alltaf súpa í forrétt og svo ýmist 
kjöt eða fiskur í aðalrétt, og síðan er eftirrétturinn yfirleitt ávöxtur. 
Hefðbundinn dagur? Hjólin tekin frá borði eftir morgunverðinn, og þar hjálpast ALLIR að, bæði áhöfnin og þátttakendur í 
ferðinni – meðan hópurinn hjólar færir báturinn sig yfir á annan stað á eyjunni, hjólafólkið fær sér að borða á góðum stað 
og hittir svo bátinn við bryggju síðdegis, hjólin tekin um borð – á meðan báturinn siglir yfir til næstu eyjar fer fólkið í sturtu, 
fer síðan upp í sólbað og síðan til matsalar þegar bjallan gefur merki um að kominn sé matur – eftir að komið er til lands 
fer fólkið í rölt um bæinn áður en gengið er til náða – ...en samt er eiginlega enginn dagur eins! 
Mínusar? Adriahafið er innhaf af innhafi (Miðjarðarhafinu) og því gætir þar varla sjávarfalla, amk. ekkert í líkingu við það 
sem við eigum að venjast hér við land, en þá sjaldan að það geri óveður getur orðið talsverður öldugangur þegar siglt er á 
milli eyjanna, sérstaklega þegar farið er á milli Losinj og Pag. Aldrei hefur það komið að sök í okkar ferðum, þó svo að 
vissulega hafi það verið í tvígang í þessum ferðum mínum sem siglt var fyrr á milli til þess að sleppa við að lenda í 
óþægilegum aðstæðum. Ef sjólag er talið óþægilegt fyrir farþegana er einfaldlega ekki siglt! 
Alltaf er í boði að sleppa því að hjóla einhvern daginn og vera frekar um borð í bátnum, eina sem þarf að hafa í huga er 
að þetta þarf að liggja fyrir áður en hjólin eru tekin frá borði svo það sé ekki verið að lyfta þeim að óþörfu til og frá. 
Og svo eru reglurnar mjög skýrar, Alan skipstjóri ræður og við gerum sem hann ákveður, og með því hafa þessar ferðir 
gengið vel. Ég veit þó, án þess að við höfum lent í því, að þær aðstæður hafa komið upp að það var ekki hægt að sigla, og 
þá er það landlegudagur og ekkert við því að gera annað en liggja í koju og lesa! Við höfum lent í helli rigningu og komið 
gegndrepa til skips, en þó höfum við fyrst og fremst verið þarna í mjög góðu veðri og yndislegum aðstæðum! Ennþá hefur 
enginn orðið sjóveikur, en ég man eftir því í þrígang að fólk fór í koju til þess að liggja af sér smá ókyrrð í maga. 
Þegar komið er fram á brúnina ofan við Rijeka, á leiðinni frá Ljubljana, höfum við stoppað til þess að lofa fólki að sjá 
hvernig Kvarnerflóinn og eyjarnar á honum blasa við. Það auðveldar að átta sig á aðstæðunum, og svo er það Alan skipstjóri 
sem ákveður hvort farin er vinstri eða hægri hringur, og hann metur það útfrá veðurútliti næstu daga hvora leiðina hann 
velur! 
Við Robert höfum unnið saman undanfarin tíu ár og hann hefur marg sýnt að hann er traustsins verður og fagmaður fram 
í fingugóma við hverjar þær aðstæður sem uppá geta komið. Hann á og rekur hjólaverslun og verkstæði í útjaðri Ljubljana, 
og auk þess er hann hjólaþjálfari fyrir Slóvensk hjólasamtök, en hann er líka kafari og nýtur því vel sund-stundanna í 
Adriahafinu. Þó að hann sé fæddur og uppalinn í Slóveníu þá eru foreldrar hans bæði Króatar og því talar hann málið þeirra 
eins og innfæddur, en annars er þarna smá munur á milli sem við verðum ekki vör við. 
Fyrirtækið sem við vinnum með þarna er með góða neyðarþjónustu og aðstoðar eftir megni ef eitthvað kemur uppá! 
 

Ég vona að ég hafi náð að útskýra hér það sem kannski liggur ekki ljóst fyrir við lestur efri hluta þessa skjals, og óska 
væntanlegum farþegum okkar í þessari ferð - og öðrum ferðum okkar - ánægjulegra daga. 
 

Góðar kveðjur,  
Brandur Jón H. Guðjónsson 
Yfirfararstjóri Fjallakofans-Ævintýraferða 


