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Kvarnerfló inn í  Kró atí u – eyjar óg hjó l, só l óg sæla 

Fararstjórn: Brandur Jón Guðjónsson og Robert Ciglar 
Dagsetningar: 14. – 23. júní  2019 
 

Þessi ferð er algjört ævintýri! Kvarner flóinn í Króatíu er fallegt og sólríkt svæði og þar eru fjölmargar eyjar, hólmar og 
sker. Farið er um nokkrar þeirra stærri á reiðhjólum en gist og snæddir morgun- og hádegis eða kvöldverðir um borð í báti 
sem ferjar þátttakendur á milli eyjanna, en sá bátur er frátekinn sérstaklega fyrir þennan hóp. Að lokinni hverri dagleið er 
hægt að sitja í sólbaði uppi á þilfari, rölta um og skoða bæinn sem dvalið er í – eða einfaldlega njóta fegurðar landslagsins.  
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 „létt“ til „miðlungs erfið“. Þetta er ekki keppnisferð og þátttakendur þurfa ekki að vera í neinu 
ofur formi, en vanir hjólreiðum. 
Þetta er ferð fyrir “venjulegt” fólk til að njóta og upplifa! Tveir fararstjórar bjóða, eins oft og aðstæður leyfa, upp á 
hægari/hraðari - styttri/lengri – léttari/þyngri dagleiðir handa fólkinu að velja um. 
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 16-
24°C og sjávarhita um 18-
24°C. 
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 Poseidon og 
var endurinnréttaður 2005. 
Allar káetur eru tveggja 
manna með kojum, og 
baðherbergi með salerni og 
sturtu er í hverri káetu. Í 
upphafi og lok ferðar verður 
gist á hóteli í Ljubljana. 
Lágmarks fjöldi er 12 manns, 
hámark 18. 
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Ferðaráætlun: 
Dagur 1 – föstudagurinn 14. júní 
Flogið til Munchen 
Flogið með Icelandair til Munchen. Áætluð lending þar er kl 13:05 og 
við tekur rútuferð til Ljubljana í Slóveníu. Nokkru áður en til 
borgarinnar kemur verður komið við á veitingastað þar sem snæddur 
verður góður kvöldverður áður en lokakaflinn inn til hótelsins verður 
ekinn. 
 

Dagur 2 – laugardagurinn 15. júní 
Króatía ... 
Eftir morgunverðinn verður byrjað í hjólaleigunni til þess að máta 
hjólin, en síðan lagt af stað niður til Kvarnerflóans í Króatíu. Í Rijeka 
fara fólkið, hjólin og farangurinn um borð í Poseidon og síðan siglt af 
stað á vit ævintýranna upp úr hádeginu. Og strax og landi er náð á 
fyrstu eyjunni verða hjólin tekin frá borði og tekin smá rúntur um 
svæðið ... 
 

Dagur 3 til 7 – sunnudagurinn 16. til fimmtudagsins 20. júní 
Eyjarnar í Kvarner flóanum 
Þessa daga verður siglt á milli eyjanna í Kvarnerflóanum og á meðan hópurinn hjólar um viðkomandi eyju færir báturinn 
sig á milli hafna og tekur hópinn um borð á nýjum stað. Gist verður um borð í bátnum sem einnig ferjar hópinn á milli 
eyjanna. 
Þó að svæðið sé ekki stórt er samt talsverður munur á landslaginu á milli eyjanna. Í það heila tekið eru þær hrjóstrugar 
og jarðvegur grunnur, og norðurhliðar eyjanna eru yfirleitt berangurslegar klappir vegna staðbundinna vetrarvinda. En þar 
sem skýlla er, er fjölbreyttan gróður að finna og sumsstaðar skógi vaxin svæði með mörgum framandi trjátegundum og 
fjölbreyttri flóru. Þarna eru líka ótalmargar fallegar víkur; vinaleg þorp og bæir sem að kúra niður undir sjó í skjólsælum 
vogi bera langri byggðasögu vitni; fjölskrúðugt fuglalíf; landbúnaður og fiskveiðar o.s.frv. o.s.frv. 
Farið verður um eyjarnar Krk, Rab, Pag, Losinj og Cres. 
Og þar sem að fararstjórarnir verða tveir verður suma dagana hægt að bjóða þátttakendum að velja um að vera í 
hraðari/hægari - erfiðari/léttari hópi þegar þannig aðstæður skapast… 
Dagur 8 – föstudagurinn 22. júní 
Síðasti hjóladagurinn og Lepa Vida 
Eftir lokakafla hjólunar á eyjunum verður siglt til Rijeka og komið þangað seinnipart föstudagsins. Þaðan verður síðan ekið 
til sveitabæjarins Lepa Vida í Slóveníu. Irena og Matija framleiða mjög góð hvítvín og í samstarfi við virtan veitingastað í 
nágrenninu verður framreidd mjög flott margrétta (og drykkja) vínsmökkunar-kvöldmáltíð. Að henni lokinni verður ekið 
til hótelsins í Ljubljana.  
Dagur 9 – laugardagurinn 22. júní 
Ljubljana 
Í Ljubljana verður skroppið í smá bæjarrölt inn í miðbæ þessarar fallegu borgar og þaðan farið yfir í BTC verslunar-
miðstöðina. Þar verður hægt að kíkja í nokkrar verslanir eða tylla sér á kaffihús, og þar verður svo lokamáltíð ferðarinnar 
tekin á þægilegum veitingastað ...  

Dagur 10 – sunnudagurinn 23. júní 
Heim á leið 
Eftir morgunverðinn verður lagt af stað upp til Munchen, flugið heim verður kl. 17:35 og áætluð lending um kl. 19:30 
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 

verði ferðar: 

Flug og 
flugvalla-

skattar 

14.06.2019: Keflavík - Munchen, 
Áætluð brottför 07:25 lending 13:05 
23.06.2019: Munchen – Keflavík, 
Áætluð brottför 17:35 lending 19:30 
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting Gisting í þrjár nætur á hóteli og sex nætur um borð í Poseidon 

 
Matur Morgunverðir Innifaldir alla dagana 

Hádegis- eða 
kvöldverður 

Innifalin ein máltíð á dag (hádegis- eða kvöldverðir alla 
dagana nema einn – ekki í Ljubljana í lok ferðar 
Tvær máltíðir föstudaginn 21. júní því inni í þessu er 
fjölrétta vínsmökkunarkvöldverður í Lepa Vida 

Flutningur Allur akstur og siglingar samkvæmt áætlun ferðarinnar. 

Farar-

stjórn 
Brandur Jón Guðjónsson og Robert Ciglar. 
(Fundur með íslenska fararstjóranum fyrir ferðina) 

Ekki innifalið: 
Hádegisverðir eða kvöldverðir, einn máltíð á dag og hvorug þann 22. júní 
Drykkir með hádegis- og kvöldverðum 
Hafnargjald €21,- (greiðist beint til skipstjórans) 
Reiðhjólaleiga – ný og góð CUBE fjallahjól: € 210,- / Rafhjól – ný og góð CUBE hjól € 315,- 
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“ 
 

Verð: 
Verð á mann í tveggja manna herbergi ISK 379.900,-staðgreitt 

Verð á mann í eins manns herbergi ISK 419.900,-staðgreitt 

Greiðslur og 

gjalddagar: 

Staðfestingargjald: 
Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða 
innan 7 daga frá 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 8 vikum fyrir 
brottför, annars hækkar verð um 5%. 

Ábendingar: 
Lágmarks þátttaka er 12 manns. Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð 6-8 vikum 
fyrir brottför ef þátttaka er ekki næg og mun þá endurgreiða að fullu. 
 

Fararstjórar Fjallakofans-Ævintýraferðir / Íslandsvinir 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. 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 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir bjóða farþegum í útivistarferðum skrifstofunnar sérkjör í útivistarvöru-
verslununum „Fjallakofinn“ og gilda þau frá því að staðfestingargjald hefur verið greitt og út almanaksár ferðarinnar. 
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