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Nett hjólagösl í Mýrdal – ágúst 2020... 
Fínt að hafa það gróft 😊 

Fararstjóri: Brandur Jón H. Guðjónsson 
Dagsetningar: 21. – 25. ágúst 2020 
 

Mýrdalur – náttúrufegurðin þar er rómuð og því engin furða að þar séu einir mest sóttu ferðamannastaðir landsins – 
miklar andstæður skapa þar skörp skil í litum og formum með dimmblátt Atlantshafið í suðri, hvíta jökulhettu 
Mýrdalsjökuls í norðri og þar á milli svartan sandströndina svo langt sem augað eygir og síðan grösugar sveitir, auk hinna 
tignarlegu fjalla sem eru græn upp um allar hlíðar!  
Í þessari ferð verður farið á reiðhjólum um slóðir sem sjaldan eru hjólaðar og göslast um mýrarfláka, hálsa, óbrúaðar ár, 
kindagötur og grófa stíga, en líka verið á ágætum heiðarvegum, jeppaslóðum og jafnvel bundnu slitlagi. 
Miðlungs erfiðar og mjög fjölbreyttar dagleiðir teknar á þeim hraða sem hópurinn þarf til þess að njóta vel þess sem fyrir 
augun ber. 
Gisting og morgunverðir á hótel Kríu, góðu þriggja stjörnu hóteli sem er það nýjasta í Vík í Mýrdal, en það stendur við 
Sléttuveg, austast í þorpinu.  https://www.hotelkria.is/?utm_source=NenadSEO&utm_medium=FreeHelp 
 

Hver og einn þátttakandi kemur með sitt eigið fjallahjól til þess að nota í ferðinni – ath. að þetta er kjörið líka fyrir fjallahjól 
með rafmótorsstuðningi (rafhjól) 

Þessi ferð er unnin í samstarfi við hótel Kríu og 
ævintýraferðafyrirtækið Katlatrack, en bæði fyrirtækin eru 
starfrækt í Vík í Mýrdal.   
 

https://www.hotelkria.is/?utm_source=NenadSEO&utm_medium=FreeHelp
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Ferðaráætlun: 
Dagur 1 - föstudagur, 21. ágúst 
Mæting í Vík – kvöldganga um þorpið 
Mæting á hótel Kríu seinnipartinn – kl. 20 farið í rölt um þorpið í Vík 
 

Dagur 2 - laugardagur, 22. ágúst 
Dalir – Búrfell - Dyrhólaey 
Ekið vestur í miðjan Mýrdalinn og bílum lagt við Brandslæk. Hjólað inn 
úr Dölum, um hálsinn austan við Búrfellið niður á áraura Hafursár. 
Niður með Litlahöfða og út á þjóðveg, en síðan farið um Dyrhólahverfi 
og út á Dyrhólaey. Til baka um Dyrhólaós og um Brandslækjarbakka 
aftur að bílunum. 
Þarna verður farið á jeppaslóðum, eftir kindagötum, á þjóðvegi 1, svo 
undirlagið verður mjög fjölbreytt! 
 

Dagur 3 - sunnudagur, 23. ágúst   
Þakgil – Kárhólmi - Heiðardalur 
Hjólað frá Vík, um Kerlingadal og Höfðabrekkuheiðar inn í Þakgil. 
Þaðan vestur úr Sundum yfir í Kárhólma og um Heiðardal til Víkur 
aftur. 
Þarna verður sannkallað hjólagösl um heiðarvegi, óbrúaðar ár, moldir 
og stíga, en líka bundið slitlag. 
Ofurjeppi með kerru mun fylgja hópnum þennan dag til þess að ferja 
fólk og hjól þar sem fara þarf yfir óbrúaðar ár o.þ.h. ef einhver treysta 
sér ekki til þess að fara þar sem grófast verður, og eins fyrir þau sem 
verða með rafhjól sem ekki mega fara í djúpt vatn. 
 

Dagur 4 - mánudagur, 24. ágúst  
Grafargil - Reynisfjall 
Nú verður hjólað frá Vík um gamla veginn í Grafargili og inn að norður 
enda Reynisfjalls. Þaðan brölt með hjólin upp á fjallið til þess að hjóla 
suður eftir því endilöngu, alveg fram á syðsta enda, til þess að horfa 
ofan á þorpið, sveitirnar í kring, til Dyrhólaeyjar, Hjör-leifshöfða og 

niður á 
Reynisdrangana. 

Þaðan til baka hluta af 
leiðinni til þess að fara 
niður jeppaveginn 
niður í þorpið í Vík 
aftur. 
 

Dagur 5 - þriðjudagur, 
25. ágúst   
Hrútagil - Pétursey 
Ekið vestur að Pétursey 
og hjólað þaðan upp að 
ánni Klifanda, vestur 
með henni og inn að 
Hrútagili. Gengin smá 
spotti til þess að horfa 
inn eftir því og 
Kifurárgili. Þaðan 
niðurundir bæinn 
Eystri- Sólheima og 
niður að Pétursey. 

Umhverfis hana, með smá útúrdúr, og að bílunum aftur. 
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í verði 
ferðarinnar 

Gisting og morgunverðir Hótel Kría, Vík í Mýrdal – 4 nætur 

Akstur/skutl Þakgilsdaginn Sérbúinn ofurjeppi frá Katlatrack 

Fararstjórn Brandur Jón H. Guðjónsson 

Ekki innifalið Kvöldverðir og hádegishressingar alla dagana  
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“ 

Verð  Verð á mann í tveggja manna herbergi   69.900 

Verð á mann í eins manns herbergi   82.900 

Verð á mann án gistingar í 4 nætur og 4 morgunverða   54.900 
Ábendingar: 

Lágmarks þátttaka er 6 manns.  
 

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. 
 

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 

Skráning og frekari upplýsingar gefnar með því að hringja í síma 5109508, senda fyrirspurn á brandur@explorer.is eða í 
gegnum skilaboð (messenger) á Facebook síðu skrifstofunnar 
https://www.facebook.com/islandsvinir/?ref=bookmarks 
 

Farþegar í ferðum Íslandsvina / Fjallakofans- Ævintýraferða fá sérkjör í Fjallakofanum 
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