
Tröllaskaginn – draumasvæði útivistarfólks!
Fjallahlaup og �allahjólun í Fljótum, Ólafsfirði og Siglufirði 

Fararstjórar: 
Helga María Heiðarsdóttir og Gestur Þór Guðmundsson  

Dagsetning: 13 – 16. ágúst 2020 
Tröllaskaginn

https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/trollaskagi 
hefur fyrir löngu sannað sig sem frábært svæði til hvers 

konar útivistar á öllum árstímum, en yfir sumartímann er 

þetta algjört kjörlendi fyrir t.d. þau sem stunda �allahlaup, 

�allahjólun o.þ.h. Í  þessari ferð verður hjólað og hlaupið 

útum mela og móa og farið um víðan völl á nyrsta enda 

skagans til þess að takast á við stórbrotið landslagið, 

náttúrufarið – og ekki síst – sjálfan sig! Þessi ferð er 

unnin í samstarfi við eigendur „Sóta lodge“ https://ww-
w.sotilodge.is/?lang=is  sem er glæsilegt, nýlega uppgert 

hótel í Fljótunum. Gisting, allar máltíðir og jóga fyrir 

þátttakendur er m.a. innifalið í verði ferðarinnar. Sóti er að 

Sólgörðum, fremst í Flókadal, þar sem náttúruöflin leika 

stórt hlutverk allan ársins hring!

https://www.sotilodge.is/?lang=is  
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 Helga María Heiðarsdóttir er menntaður land- og jöklafræðingur. Hún er 
mikil félagsvera sem elskar alla hreyfingu og útivist þar sem hún gengur og 
hleypur á �öll, skíðar, klifrar og hjólar. Helga María hefur sterkan bakgrunn í 
�alla- og ferðamennsku og byrjaði í björgunarsveit árið 2006. Hún hefur setið 
í stjórnum Íslenska Alpaklúbbsins (ÍSALP) og fagfélags �allaleiðsögumanna á 
Íslandi (AIMG) Í dag vinnur hún m.a. fyrir Náttúruhlaup sem umsjónaraðili 
hlaupahópsins og auk þess er hún hlaupaþjálfari og hlaupaleiðsögu-
maður. Helga María vinnur einnig í Fjallakofanum þar sem hún 
ráðleggur fólki um kaup á búnaði tengdum ævintýramennsku.

Gestur Þór Guðmundsson hefur 
alltaf haft mikla ástríðu fyrir 
�öllum og náttúru Íslands og hóf 
�allaferil sinn í björgunar-sveit 
þar sem hann menntaði sig í 
�alla-björgun. Hann hefur 
ferðast víða, bæði innalands og 
utan, til þess að sigla niður straumvatnsár (rafting) og ganga eða 
hjóla í �alllendi. Snemma leiddi þessi ástríða Gests til þess að 
hann fór að leiðsegja fólki um hina mikilfenglegu náttúru land-
sins, og eftir að hafa unnið hjá öðrum við þetta mörg undanfarin 

ár stofnaði hann sitt eigið fyrirtæki og sérhæfir sig í lengri og sérstökum �all-
göngu- og �allahjólaferðum. Hann hefur einnig sótt menntun sem sjúkraflut-
ningamaður og lýkur Neyðarflutningsmanna námi næsta vetur.   

Fjölbreytt og flott dagskrá þar sem hver dagur hefst og lýkur á jógatíma til þess að samstilla líkama og 
sál, en síðan farið í hlaupa- og hjólaferðir um flottar leiðir milli �arða og inn til dala í nágrenninu. 
Sannarlega eitthvað fyrir þau sem vilja taka vel á því og fá síðan góða slökun og notalegheit og borða 
góðan mat á eftir! 

Takmarkað framboð og sérstakt tilboðsverð á þessum flotta pakka; gisting, máltíðir, hlaupa- og 
hjólferðadagskrá, jóga og leiðsögn fyrir aðeins kr. 79.900 á mann í tvíbýli! 

Áætlun ferðarinnar*: 
Dagur 1 - fimmtudagur, 13. ágúst 
Mæting á Sóta 
Kl 16:00 Farið yfir dagskrá helgarinnar, kvöldverður og jóga

Dagur 2 – föstudagur, 14. ágúst 
Hlaupið og hjólað í Fljótum 
Þessi dagur, eins og aðrir, hefst á jóga og eftir morgunverðinn verður farið
yfir áætlun dagsins sem verður í bland hlaupaleið og hjólatúr í nágrenni 
Sóta í Fljótunum:*  

7:30 - Jóga / Upphitun

8:30 - Morgunmatur 

9:00 - 10:00 - Farið yfir hlaup og hvað skal hafa í huga yfir daginn 

10:00 - Hlaup í nágrenni Sóta - Flókadalur / Nönnugötur

13:00 - Hádegismatur  

14:00 - Farið yfir hjólaleið dagsins**

14:30 - Hjólað Dalaleið

18:00 - Mæting í hús - Jóga - Flæði og djúpar teygjur

20:00 - Kvöldmatur   

Fararstjórarnir eru reynsluboltar sem munu leiða hópinn af fagmennsku og öryggi
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í verði 
ferðarinnar  

 
 

Sóti Lodge í Fljótum  –3nætur 

Fararstjórn  Helga María Heiðarsdóttir og Gestur Þór Guðmundsson  
Annað innifalið  

 
Ekki innifalið Akstur og annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“  

Verð Verð á mann í tveggja manna herbergi     79.900 
Verð á mann í eins manns herbergi   154.900 

Ábendingar:
 

  
 

 

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

Fararstjórar: 
Helga María Heiðarsdóttir og Gestur Þór Guðmundsson  

Dagsetning: 13 – 16. ágúst 2020 
Tröllaskaginn

https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/trollaskagi 
hefur fyrir löngu sannað sig sem frábært svæði til hvers 

konar útivistar á öllum árstímum, en yfir sumartímann er 

þetta algjört kjörlendi fyrir t.d. þau sem stunda �allahlaup, 

�allahjólun o.þ.h. Í  þessari ferð verður hjólað og hlaupið 

útum mela og móa og farið um víðan völl á nyrsta enda 

skagans til þess að takast á við stórbrotið landslagið, 

náttúrufarið – og ekki síst – sjálfan sig! Þessi ferð er 

unnin í samstarfi við eigendur „Sóta lodge“ https://ww-
w.sotilodge.is/?lang=is  sem er glæsilegt, nýlega uppgert 

hótel í Fljótunum. Gisting, allar máltíðir og jóga fyrir 

þátttakendur er m.a. innifalið í verði ferðarinnar. Sóti er að 

Sólgörðum, fremst í Flókadal, þar sem náttúruöflin leika 

stórt hlutverk allan ársins hring!

https://www.sotilodge.is/?lang=is  

Dagur 3 – laugardagur, 15. ágúst
Hlaupið um �allaskörð á milli �arða
Fjallahlaup um fáfarnar slóðir milli Ólafs�arðar og Siglu�arðar:*

7:30 - Jóga 

8:30 - Morgunmatur  

9:00 - 10:00 - Farið yfir hlaup og hvað skal hafa í huga yfir daginn 

10:00 - Hlaupið frá Ólafsfirði yfir á Siglu�örð 

13:00 - Hádegismatur 

14:30 - Hlaupið frá Ólafsfirði yfir á Siglu�örð frh.

18:00 - Mæting í hús - Jóga - Slökun / Hugleiðsla 

20:00 - Kvöldmatur    

Dagur 4 - sunnudagur, 16. ágúst
Bæjarleið um brattar hæðir
Síðast, en alls ekki síst á dagskrá ferðarinnar, er hjólatúr** 
um nyrsta hluta Tröllaskagans:* 

7:30 - Jóga - Vinyasa - Flæði til að vekja líkamann

8:30 - Morgunmatur  

9:00 - 10:00 - Farið yfir hjólaleið dagsins 

10:00 – Hjólað** frá Siglufirði yfir á Sóta Lodge

13:00 - Hádegismatur 

16:00 – Brottför  

* Þetta er áætluð dagskrá ferðarinnar, en að sjálfsögðu verður það 

síðan fararstjóranna að ákveða hvort að hægt verður að halda 

þessari dagskrá eða hvort gera þurfi á henni breytingar vegna 

untankomandi aðstæðna (veður o.þ.h.)  

**Hver og einn þátttakandi kemur með sitt eigið reiðhjól til þess að 

nota í ferðinni – athugið að eingöngu góð �allahjól með framdem-

para eða fulldempuð �allahjól, henta fyrir þessa ferð!  

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

Komdu með okkur í ævintýraferð!

Gisting, morgunverðir, 
hádegishressingar og kvöldverðir

Jóga í upphafi og lok hvers dags leiðsögn
Sigrúnar Hrannar Ólafsdóttur

Lágmarks þátttaka er 10 manns.  
Fjallakofinn – Ævintýraferðir / Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sérallan 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: 
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