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Hjól og „tan“ á Tenerife 
 götuhjólaferð | 23. febrúar – 5. mars | 11 dagar / 10 nætur 

Fararstjóri: Þórður Marelsson 
 

Götuhjólaferð um fjölbreytt landslag eldfjallaeyjunnar Tenerife er 
eitthvað sem spennandi er að prófa, í þessu eilífa sumri sem þar er, 
á meðan vetrarvindar blása hér norður í höfum. 
Og þarna er svo aldeilis hægt að taka öflugar æfingar á góðum 
vegum í mishæðóttu landslaginu, og njóta um leið útiverunnar og 
samverunnar með öðrum með sama áhugamál. Íslenskur fararstjóri 
leiðir hópinn alla dagana og fimm dagana verður heimamaður með 
sem leiðsögumaður.  
Á þessari litlu eyju er um fjölda miserfiðra hjólaleiða að velja og 
verða þær valdar af fararstjóranum og leiðsögumanninum í takt við 
aðstæður hverju sinni. 
Gisting, morgun- og kvöldverðir á flottu og mjög vel staðsettu 
fjögurra stjörnu hótel Tigotan, á Amerísku ströndinni 
Lágmarks fjöldi er 18 manns / hámark 28 
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Þórður Marelsson er 
menntaður jógakennari, 
nuddari og mann-
auðsstjóri. Hann á 
útivistarfyrirtækið Fjalla-
vini ásamt konu sinni 
Fríði Halldórsdóttur, en 
áhugamál hans eru, auk 
fjallamennskunnar, fót-
bolti, hjólreiðar og 
heilsuefling.  
Undir merkjum Fjallavina 
hefur hann staðið að, 
skipulagt og stýrt, ótal mörgum gönguferðum víðsvegar um Ísland. Hjólreiðar hefur 
hann stundað alla ævi og farið ófáar hjólaferðir innan lands og utan. 

=     =     =     =     =     =     =     =     =     = 
Ferðin er unnin í samstarfi við 

Free motion hjólaleiguna á 
Tenerife og þaðan kemur líka 
leiðsögumaðurinn sem verður 
með hópnum fimm dagana í 

ferðinni. 
Hjá Free motion verður hægt að 

leigja hjól fyrir þessa daga, og er mælt með því að það verði 
gert sem fyrst eftir bókun í ferðina, meðan úrvalið er mest: 
https://www.free-motion.com/tenerife/rental/rental-bike-
list-tenerife/select/roadbike/winter/ og talandi um úrval, 
það er svo sannarlega úr breiðu úrvali að velja! Þau sem bóka 
hjól á leigu hjá þeim fá 5% afslátt af uppgefnum verðum með 
því að nota afsláttarkóða sem fæst uppgefinn við bókun í ferðina. Leigugjaldið verður síðan gert upp um leið og 
lokagreiðsla ferðagjaldsins. 

=     =     =     =     =     =     =     =     =     = 
Tigotan er stórt og 

glæsilegt fjögurra stjörnu 
hótel og frábærlega 
staðsett á Amerísku 
strönd Tenerife. Þaðan 
er stutt í allar áttir: á 
hjólaleiguna, á ströndina 
og út á vegina í 

hjólaferðir – eða í 
verslanir og á veitingastaði.  

Sundlaugar, barir, veitinga-
staðir, heilsulind með sauna og nuddi (ath. það þarf að 
panta með góðum fyrirvara), nektarsvæði fyrir þau 
sem vilja kasta klæðum um stund, og að sjálfsögðu mjög góð sólbaðsaðstaða.  
Heimasíða hótelsins https://www.dreamplacehotels.com/en/hotel-tigotan 
Hér má sjá myndir frá hótelinu https://www.dreamplacehotels.com/en/hotel-tigotan/photo-gallery  
 

https://www.free-motion.com/tenerife/rental/rental-bike-list-tenerife/select/roadbike/winter/
https://www.free-motion.com/tenerife/rental/rental-bike-list-tenerife/select/roadbike/winter/
https://www.dreamplacehotels.com/en/hotel-tigotan
https://www.dreamplacehotels.com/en/hotel-tigotan/photo-gallery
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Tenerife (2.034m2) telst til Spánar, hún er stærsta eyjan í 
Kanaríeyja klasanum og sú fjölmennasta, með uþb. 967.000 
íbúa, auk þess sem þangað koma uþb. 5 milljónir ferðamanna 
árlega til þess að njóta þess milda veðurfars sem þar ríkir allt 
árið um kring. Höfuðborgin Santa Cruz de Tenerife er á 
norðurhluta eyjunnar. Hæsti punktur er eldfjallið Teide 3.715 
m.y.s., það er hæsta fjall Spánar og þriðja stærsta eldfjall í heimi 
og landslagið og náttúrufar eyjunnar ber þess merki með ríkum 
hætti. M.a. þess vegna er hún svo vinsæl meðal hjólafólks því 
þar eru margar skemmtilegar og mis krefjandi hjólaleiðir, 
kjörnar til æfinga meðan ekki viðrar til slíks annarsstaðar. 

=     =     =     =     =     =     =     =     =     = 
Ferðaráætlun: 
 

Dagur 1 – miðvikudagur, 23. febrúar 
Flug – akstur – hótel 
Flogið með Icelandair kl. 08:40 til Tenerife, áætluð lending þar kl. 13:50 og þaðan er stuttur akstur yfir á hótelið. 
 

Dagur 2 - 10 – fimmtudagur til föstudags, 24. feb. - 4. mars 
Hjól – sólbað – hjól – jóga – hjól – nudd – hjól ... 
Hver dagur hefst með góðum jóga teygjum undir stjórn Þórðar til þess að búa líkamann undir átök dagsins, og síðan 
verða dagarnir nýttir til mis langra hjólaferða og upplifunar vítt og breytt um svæðið – Að afloknum góðum hjólatúr 
tekur við jógastund til þess að ná strax út mestu strengjunum, en svo er hægt að tylla sér á bar til þess að jafna út 
vökvabúskap líkamans, synda í einhverjum af sundlaugum hótelsins, rölta á ströndina, sækja sér smá lit á kroppinn í 
sólstól eða fara í heita pottinn í sundlauginni á þaki hótelsins – eða í gott endurnærandi nudd í heilsulindinni á hótelinu. 
 

Dagur 11 – laugardagur, 5. mars 
Heim á leið 
Eftir góða næringu við morgunverðarborðið verður tími til þess að tylla sér aðeins í sólstól áður en ekið verður til 
flugvallarins, flugið heim er kl. 14:50 
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 
verði ferðar: 

Flug og 
flugvalla-
skattar 

23.02.2022:  Flogið með Icelandair, flug FI 580  Keflavík – Tenerife, brottför 08:40 lending 13:50 
05.03.2022: Flug FI 581 Tenerife – Keflavík, brottför 14:50 lending 20:10 
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting Hótel Tigotan **** á Amerísku ströndinni á Tenerife 

Matur Morgunverðir: Innifaldir alla dagana  

Kvöldverðir: Innifaldir alla dagana 

Akstur Akstur til og frá „Tenerife - suður“ flugvelli 
Skutl með hjól og fólk í þrjú skipti 
 Fararstjórn Þórður Marelsson (fundur með fararstjóra í Fjallakofanum fyrir ferðina) 

Ekki 
innifalið: 

Hádegishressingar 
Drykkir með kvöldverðum 
Annað sem ekki er talið upp í „innifalið“ 
Í boði er að koma með sitt eigið hjól – ef það er bókað með skráningu í ferðina kostar það kr. 15.000 fyrir báðar 
leiðir í fluginu 
Skutl með hjól og fólk umfram þau þrjú skipti sem eru innifalin 

Verð: Verð á mann í tveggja manna herbergi              269.900,- staðgreitt  

Aukagjald fyrir eins manns herbergi (ath. takmarkað framboð)                45.000,- staðgreitt  

Greiðslur og 
gjalddagar: 

Staðfestingargjald: 
Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða innan 7 daga frá pöntun.  
Kt. 470898-2919 / banki 0328-26-000288 – áríðandi er að láta kerfið 
senda staðfestingu fyrir greiðslunni inn á netfangið 
ferdir@fjallakofinn.is með skýringunni <Hjólað á Tene> 
Athugið að staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt ef til afbókunar af 
hálfu viðskiptavinar kemur. 

Lokagreiðsla: 
Lokagreiðsla þarf að berast í allra 
síðasta lagi mánudaginn 20. des. ´21, 
annað hvort með millifærslu eða 
kreditkortafærslu í gegnum símtal – 
sími 510 9506 

Ábendingar: 
Lágmarks þátttaka er 18 manns. Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferðina 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 áætlunum 
ferða ef veður, umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í skilmálum 
greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa samband við banka sinn eða 
tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Einnig er þátttakendum bent á að tryggja sig sérstaklega fyrir mögulegum óhöppum og 
slysum í ferð sem þessari. 
 

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 þarf hér: 
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar   

 

 
Skráning og frekari upplýsingar með því að senda tölvupóst á 
ferdir@fjallakofinn.is , eins má hafa samband í gegnum Messenger 
á Facebook síðunni https://www.facebook.com/islandsvinir/    
Farþegar í ferðum Fjallakofans-Ævintýraferða / Íslandsvina hf. fá 
sérkjör í Fjallakofanum 
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