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Páskaævintýri undir Dyrfjöllum
Skíðagönguferð | 14. – 18 apríl 2022 | 5 dagar – 4 nætur

Fararstjórn: Lindsey Lee og Árni Magnús Magnusson
Fáir staðir á Íslandi eru þekktari fyrir mikla sumarfegurð en
Borgarfjörður eystra, með allar sínar náttúruperlur nær og fjær
eins og glitrandi festi sem laðar til sín ferðalanga alls staðar að
úr heiminum! En fegurðin er að sjálfsögðu ekki eingöngu
bundin við sumarið því vetrarfegurðin er ekki síðri. Og um það
snýst þessi ferð, að upplifa Dyrfjöllin, Stórurðina, Víknaheiðina
og Borgarfjörð eystra í vetrarbúningi, en njóta líka rómaðrar
gestrisni heimamanna í góðri aðstöðu á gistihúsinu Blábjörgum.
Páskaferðin með 3 göngudögum leyfir þátttakendum að velja
sitt eigið ævintýri eftir dagsformi, þar sem á tveimur af þremur
dögunum verður hægt að velja auðveldari/styttri og
erfiðari/lengri leið, með einum sameiginlegum degi þar sem
allur hópurinn fer í sama ævintýrið. Þátttakendur þurfa að vera
í ágætu almennu útivistar- og skíðagönguformi. Þarna verður farið um á ferðaskíðum (stálkanta utanbrautargönguskíðum). – Ein með öllu, MJÖG MIKIÐ innifalið!
Lágmark 12 manns / hámark 24 manns
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Þessi ferð er unnin í nánu samstarfi
við heimamenn á Borgarfirði
eystra – sjá neðst í þessu skjali.

Ferðaráætlun:
Dagur 1 – fimmtudagurinn 14.
apríl – skírdagur
Mæting í Blábjörg ...
Miðað er við að mæting sé um kl.
15:00 í Blábjörg. Hressing þar við
komuna og síðan söguganga um
þorpið. Kvöldverður og gisting.

Mynd 1 frá Borgarfjordureystri.is

Dagur 2 – föstudagurinn 15. apríl
– föstudagurinn langi
A) Styttri/auðveldari = Urðarhólavötn – Gæsavötn 12km
B) Lengri/erfiðari = Breiðavík um Gæsavötn 18km
Farið verður inn í Afrétt og gengið í áttina að Breiðuvík, einnar af fallegustu
víkum svæðisins, og elstu megineldstöð landsins. Hópurinn fer saman að
Urðarhólavatni og Gæsavötnum, en þegar komið er fram hjá Gæsavötnum
skiptist hann í tvennt. A-hópurinn fer þá hring í kringum vötnin og endar
aftur á sama stað en B-hópurinn heldur áfram inn í Breiðuvík. Frá Breiðuvík
Mynd 2 frá Borgarfjordureystri.is
verður haldið yfir forna þjóðleið, Kjólsvíkurskarð, og komið niður í Borgarfjörð, með tignarlegu útsýni yfir markmið næstu
tveggja daga, Dyrfjöllin. Þá verður skíðað niður að vegi og hópurinn sóttur.
Eftir gönguna er tilvalið að skella sér í sauna eða heitan pott í Musterinu og slaka á fram að kvöldverðinum.
Dagur 3 – laugardagurinn 16. apríl
A) Styttri/auðveldari = Hólalandsdalur 10km
B) Lengri/erfiðari = Stórurð 20km
Þennan dag verður haldið inn að Hólalandi og farið áleiðis upp gömlu þjóðleiðina yfir Sandaskörðin. A-hópurinn hverfur
fljótt af henni og fer inn Hólalandsdalinn, til að virða fyrir sér fallega fossa og forn hraunlög. B-hópurinn mun fara áfram
upp gömlu þjóðleiðina upp að Eiríksdalsvarpi, þar sem leiðin inn að Stórurð bíður þeirra. Ævafornt alpaumhverfi og
himinháir klettar einkenna þessa fáförnu leið. Stórurð er ein af fallegustu náttúruperlum landsins og þátttakendur komast
í fámennan hóp þeirra sem hafa séð hana í vetrarbúningi. Þegar búið er að virða fyrir sér Náttúruvættina verður haldið
áfram út dalinn og að vegi.
Eftir þennan daginn verður heimsókn í Musterið vel
þegin af öllum
Dagur 4 – sunnudagurinn 17. apríl - páskadagur
Dimmidalur - Jökuldalur 12km (valkvæð aukaleið
- Dyrnar í Dyrfjöllum 4km)
Farið verður upp í Alpaumhverfið í Dimmadal og
Jökuldal á þessum sameiginlega degi til þess að
virða fyrir sér fjallasal Dyrfjallanna í allri sinni dýrð.
Dimmadal mætti kalla „Litlu-Stórurð“, því þar má
líta mikið af sömu náttúruundrum og í
náttúruvættinu, en á minni skala og í meira
fjallaumhverfi, enda er Dimmidalur hinum megin
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við Dyrfjöllin frá Stórurð séð. Hringurinn byrjar frá Lobbuhrauni og þaðan verður gengið upp að Dimmadal, genginn hringur
inn dalinn og yfir í Jökuldal um krefjandi en skemmtilega leið. Fyrir þau sem vilja fara enn lengra er hægt að fara upp að
Dyrunum frægu í Dyrfjöllunum til að virða fyrir sér það allra hrikalegasta.
Athugið að dagskrá þessara þriggja daga kann að verða hnikað til eftir aðstæðum og veðri.
Dagur 5 – mánudagurinn 18. apríl – annar í páskum
Heim á leið
Morgunverðurinn tekinn í rólegheitum, en miðað er við að vera búin að bóka sig út af gistiheimilinu um kl. 11
Þjónusta & verð
Gisting

Innifalið í verði
ferðar:

Ekki innifalið:

Verð:
Greiðslur og
gjalddagar:

Gisting í fjórar nætur á gistihúsinu Blábjörgum í Bakkagerði á Borgarfirði eystra aðgangur að <Musterið - spa og wellness> heilsulind gistihússins innifalinn í
gistingunni (sauna og heitir pottar)
Máltíðir
Morgun- og kvöldverðir ásamt nestispökkum frá veitingastaðnum Frystiklefanum
sem er hluti af Blábjörgum
Flutningur
Allur akstur samkvæmt áætlun ferðarinnar
Fararstjórn Hjónin Lindsey Lee og Árni Magnús Magnusson
Skíðaleiga í Blábjörgum, ef þarf – ferðagönguskíði, stafir og skór, kr. 7.500 helgarleigan
Drykkir með kvöldverðum
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“
Verð á mann í tveggja manna herbergi
Frá 154.900,- staðgreitt
Verð á mann í eins manns herbergi
Frá 179.900,- staðgreitt
Staðfestingargjald, kr. 40.000 þarf að greiða innan viku frá skráningu í ferðina, annars telst hún
ekki gild. Það er óafturkræft ef til afbókunar af hálfu þátttanda kemur. Eftirstöðvar þarf að greiða
í síðasta lagi 24. mars 2022. Verði ferðin felld niður vegna ónógrar þátttöku, eða af öðrum
ástæðum, verður hún endurgreidd að fullu

Ábendingar:
Lágmarks þátttaka er 12 manns. Fjallakofinn-Ævintýraferðir/Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð
þremur vikum fyrir brottför 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 áætlun ferða ef
veður, umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til.
Þar sem þetta skipulagða ferðalag fellur undir vetrarferðamennsku og útivist að vetrarlagi skal búnaður allra þáttakanda
endurspegla það. Einnig skal taka fram að allir kaupendur ferðarinnar taka þátt í þeim athöfnum sem eru hluti af ferðinni af
fúsum og frjálsum vilja. Fjarðarhjól ehf., Blábjörg ehf., Borgarhöfn ehf. og Fjallakofinn-Ævintýraferðir bera ekki ábyrgð á því að
þáttakendur séu búnir öllum þeim búnaði sem er krafist til þess að ferðast um fjallendi að vetri til á öruggan máta.
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 þarf um hér:
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar

Skráning og frekari upplýsingar með tölvupósti á ferdir@fjallakofinn.is eða inni á Facebook síðu
skrifstofunnar https://www.facebook.com/islandsvinir eða í síma 5109500
Farþegar í ferðum Fjallakofans-Ævintýraferða njóta sérkjara í Fjallakofanum og gilda þau frá því að
staðfestingargjald hefur verið greitt og út almanaksár ferðarinnar.
__________________________________________________________________________________________________
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Fararstjórarnir eru hjónin Lindsey Lee og Árni Magnús Magnusson
Lindsey er jafnt með reynslu af gönguskíðum og sjóskíðum, enda alin upp í Flórída. Hún flutti til
Íslands fyrir fimm árum síðan og eyðir mest af tímanum sínum á fjöllum. Lindsey er þjálfuð
björgunarsveitarkona í gegnum Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík og hefur öðlast mikla reynslu, m.a.
á gönguskíðum á ferðalögum með björgunarsveitinni við erfiðar aðstæður. Öryggi og skemmtun á
ferðalagi eru að mati Lindsey mikilvægir þættir og hún hlakkar til að taka á móti fólki með allskonar
reynslu á skíðum.
Árni Magnús Magnusson er Borgfirðingur að ætt og uppruna. Hann lauk námi í vettvangshjálp í
óbyggðum árið 2018 og 2019 lauk hann B.Sc. námi í ferðamálafræði frá Háskóla Íslands. Fyrir og
meðfram náminu starfaði hann bæði í björgunarsveit og sem leiðsögumaður og fararstjóri með
útivistarhópa, bæði innanlands og utan, m.a. á Víknaslóðum og þar í grennd.
Aðal verkefnið hans í HÍ var um stjórnun útivistasvæða og einkenni og uppbyggingu sjálfbærra
fjallahjólreiðaleiða og hann hefur það að einkunnarorðum að „lykillinn að skemmtilegri ferð sé
sveigjanleiki og útsjónarsemi“. Hann hefur góða staðbundna þekkingu á Borgarfjarðarsvæðinu, hvort
sem það er saga þess, jarðfræði, eða álfa- og vættasögur.
Þau hjónin fluttu, ásamt ungum syni sínum, til Borgarfjarðar eystra árið 2020 og taka virkan þátt í ýmsu sem til
uppbyggingar og framfara telst á svæðinu, m.a. stofnuðu þau fyrirtækið Fjarðarhjól ehf., sem sérhæfir sig í
fjallahjólreiðaferðum með leiðsögn og uppbyggingu sjálfbærra útivistaleiða á Borgarfirði eystra.
__________________________________________________________________________________________________
Gisting og fæði:
Gistiheimilið Blábjörg er staðsett í gamla frystihúsinu í miðju
Bakkagerðis þorpinu. Þar er boðið upp á fjölbreitt úrval af
gistingu, allt frá einfaldari herbergjum með sameiginlegri aðstöðu til lúxusíbúða.
Gamla Frystihúsið var byggt 1946 en 2005 hófst endurgerð hússins. Við allar
framkvæmdir var lögð áhersla á að varðveita sögu hússins og mikilvægi þess fyrir
þorpið, en jafnframt að fylgja nútímakröfum um aðbúnað og aðstöðu. Undir
Blábjörgum er, auk
gistingarinnar, rekinn
veitingastaðurinn
Frystiklefinn og þar
verða allar máltíðir
ferðarinnar snæddar
eða undirbúnar og
óhætt að fullyrða að matseðillinn verður glæsilegur!
Og síðan heilsulindin Musterið – spa og wellness, en
aðgangur að sauna og heitum pottum, úti eða inni eftir
aðstæðum, er innifalin í dvölinni.
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Bíllinn:
Allur akstur ferðarinnar verður með bíl þeirra Margrétar og Jakobs í Hlíðartúni í Njarðvík, sem
hafa rekið ferðaþjónustu og akstur á svæðinu til margra ára undir nafninu Borgarhöfn ehf.

__________________________________________________________________________________________________
Ábendingar og búnaðarlisti frá Lindsey og Árna Magnúsi:
Leiðsögumennirnir er öllum stundum búnir þeim búnaði sem er krafist til að stunda athafnir ferðarinnar á öruggan máta.
Undir það fellur snjóflóðabúnaður og annar öryggisbúnaður, hlý og vatnsheld föt og góðir skór, öryggisbelti og annar
búnaður sem getur bætt öryggi leiðsögumannanna, og þar af leiðandi annarra þáttakenda. Leiðsögumennirnir ber ábyrgð
á því að halda hópnum saman og tryggja öryggi hans eins og hægt er.
Einnig ber leiðsögumönnunum að vera með búnað og þekkingu sem þarf til
að koma í veg fyrir og bregðast við óþarfa slysi eða óhappi. Ef slys eða óhapp
er óumflýjanlegt þurfa leiðsögumennirnir að geta brugðist við því og komið
hinum slasaða/slösuðu til byggða og undir læknishendur ef þarf.
Búnaðarlisti:
-

Utanbrautar gönguskíði (stálkantaskíði), gönguskíðaskór og
skíðastafir
Skinn undir gönguskíðin
Snjóflóðaþrenningin: Snjóflóðaýlir, stöng og skófla.
Góður bakpoki fyrir dagsútivist

Þriggja laga klæðnaður fyrir vetrarútivist
- grunnlag, merino ull, bolur og hosur
- Millilag, windstopper flís eða álíka og góðar softshell göngubuxur
- Ysta lag, Gore-Tex eða álíka jakki og buxur
- Dún eða primaloft jakki (fyrir nestispásur)
- Húfa og hálskragi (Buff eða sambærilegt)
- Þunnir liner hanskar
- Góðir vettlingar (lopavettlingar t.d.)
- Skel-vettlingar
- Liner sokkar (ull eða polyester)
- Göngu- eða skíðasokkar (ull)
- Legghlífar (Alpine stíl, upp að hné er best)
Hitabrúsi fyrir kaffi, te eða kakó
Auka sokkar og vettlingar í bakpokann
Nestisbox
Vatnsflaska
Allur búnaður fæst í Fjallakofanum – sjá https://fjallakofinn.is/ og þátttakendur njóta sérkjara þar frá
því að þeir hafa skráð þátttöku og greitt staðfestingargjaldið.
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