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Nokkrir hellar í Mýrdal ... 
Útilegumenn, áningarstaðir, sel, eldgos, búseta, fjárból, þinghald 

Fararstjórar: Systkinin Margrét St. Guðjónsdóttir og Brandur Jón H. Guðjónsson 
Dagsetningar: 17. – 21. júní 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!  
Þar í sveit eru margir smærri og stærri hellar, bríkur og skútar sem fyrr á öldum voru notuð sem skjól fólks og fénaðar og 
í þessari gönguferð verður kíkt að og í nokkra slíka, og þeirra nánasta umhverfi; Hellur í Reynishverfi, Víkurbaðstofa, Stúka 
og Sel í Hafursey, Einarsskemma í Stórhöfða, Loftsalahellir í Geitafjalli o.fl. og ýmsar sögur tengdar þessum stöðum frá fyrri 
tímum rifjaðar upp. 
Léttar til miðlungs erfiðar og mjög fjölbreyttar dagleiðir teknar á þeim hraða sem hópurinn þarf til þess að njóta vel þess 
sem fyrir augun ber. 
Gisting, morgun- og kvöldverðir 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 
 

Þessi ferð er unnin í samstarfi við hótel Kríu og ævintýraferðafyrirtækið Katlatrack, en bæði fyrirtækin eru 
starfrækt í Vík í Mýrdal. 
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Ferðaráætlun: 
Dagur 1 - miðvikudagur, 17. júní 
Mæting í Vík – kvöldganga um þorpið 
Mæting á hótel Kríu seinnipartinn – kl. 20 farið í rölt um þorpið í Vík 
 

Dagur 2 - fimmtudagur, 18. júní 
Hellur og Reynis- eitt og annað 
Gengið eftir vegi upp á Reynisfjall, stoppað við Sjónarhól til þess að sjá vel yfir sveitina, og þaðan haldið niður í 
Reynishverfið þar sem komið verður að Reyniskirkju og þaðan gengið niður í syðsta hluta Reynishverfis til þess að skoða 
gamla bæjarstæðið Hellur og hellinn sem búið var í fyrr á tíð – þekktastur þeirra sem þar hafa búið er trúlega Jón 
Steingrímsson „Eldklerkur“. Síðan farið í eina frægustu fjöru Íslands, Reynisfjöru, sem nú er hvað þekktust sem „Black 
beach“. 
Þaðan aftur upp á Reynisfjall, en nú verður gengið um syðsta hluta þess til að horfa ofan á Reynisdrangana í suðri, vestur 
um til Dyrhólaeyjar, 
Vestmannaeyja og sveitanna 
nær og fjær, og austur um til 
Víkur og Hjörleifshöfða. 
 

Dagur 3 - föstudagur, 19. júní   
Stúka og Sel í Hafursey 
Ekið austur að Hafursey á 
Mýrdalssandi og þaðan genginn 
stór hringur um sögusvið 
seljabúskapar og áningarstaðar 
ferðamanna um Mýrdalssand. 
M.a. farið um Klofgil og gengið 
umhverfis Skálarfjall. Sögur af 
Kötlugosum fljóta með því 
eldstöðin sú hefur aldeilis 
spilað stórt hlutverk í sögu eyjarinnar.  
Ath. miðað er við að þátttakendur sameinist í bíla fyrir akstur frá Vík að Hafursey 
 

Dagur 4 - laugardagur, 20. júní  
Einarsskemma í Stórhöfða 
Nú verður ekið í vesturátt og inn í Fellsmörk, bílar skildir eftir við á sem ekki er fær venjulegjum jeppum. Ofurjeppi frá 
Katlatrack mun sjá um að ferja þátttakendur yfir ána sem er við upphafsstað gönguleiðarinnar, en síðan gengið inn eftir 
Stórhöfða til þess að koma að Einarsskemmu sem var dvalarstaður útilegumanna í Mýrdal fyrir u.þ.b. 200 árum síðan. 
Á leiðinni verður á nokkrum stöðum horft ofan í eitt af þeim hrikalegu og stórbrotnu gljúfrum sem einkenna bakland 
Mýrdalsins. 
Ath. miðað er við að 
þátttakendur sameinist í bíla 
fyrir akstur frá Vík vestur til 
Fellsmerkur 
 

Dagur 5 - sunnudagur, 21. júní   
Dyrhólaey og Loftsalahellir 
Ekið vestur í Dyrhólahverfi og 
gengið þaðan upp á Dyrhólaey 
og hún skoðuð frá ýmsum 
hliðum. Í bakaleiðinni komið í 
Loftsalahelli sem var þingstaður 
Mýrdælinga fyrr á öldum 
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Þjónusta & verð 

Innifalið í verði 
ferðarinnar 

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

Kvöldverðir 3 x 3 rétta kvöldverðir á veitingastaðnum „Drangar“ (Kría) 

Akstur/skutl yfir á einn göngudaginn Sérbúinn ofurjeppi frá Katlatrack 

Fararstjórn Margrét Steinunn og Brandur Jón Guðjónsbörn 

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

Verð  Verð á mann í tveggja manna herbergi   89.900 

Verð á mann í eins manns herbergi   99.900 

Verð á mann án gistingar í 4 nætur, 4 morgunverða og 3 kvöldverða   54.900 
Ábendingar: 

Lágmarks þátttaka er 10 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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