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Um og umhverfis Eldhraunin – aukaferð október 2020  
+ glæsileg Villibráðarveisla á Hótel Klaustur! 

 

Fararstjóri: Brandur Jón H. Guðjónsson 
Dagsetningar: 2. – 4. október 2020 
 

Einar mestu hörmungar sem yfir íslenska þjóð hafa gengið voru Skaftáreldarnir (júní 1783 - febrúar 1784) og allt sem þeim 
fylgdi. Hjólað verður á laugardegi og sunnudegi um og umhverfis hluta af þeim hraunum sem þá runnu í nágrenni 
Kirkjubæjarklausturs og eru í dag kölluð Eldhraun og Brunahraun. 
Hvor hjólaleið er u.þ.b. 45 km - að mestu á jafnsléttu, en vissulega verður undirlagið mis gróft - bundið slitlag í miklum 
minnihluta, að hluta til almennir "sveitavegir" en þó aðallega mis grófir jeppaslóðar, sumir þeirra í gegnum hraun. Á 
einstaka stað óbrúaðir lækir - áhersla á að njóta en ekki þjóta :-) 
Ferðin hentar öllu þokkalega vönu hjólafólki 
Hver og einn þátttakandi kemur með sitt eigið fjallahjól til þess að nota í ferðinni – framdempandi eða fulldempandi 
fjallahjól á grófum dekkjum – ath. að þetta er kjörið líka fyrir fjallahjól með rafmótorsstuðningi (rafhjól) 
Hámark 10 manns / lágmark 6 manns 
 

Dagskrá: 
föstudagurinn 2. október - mæting á Hótel Klaustur, kvöldverður og gisting 
laugardagurinn 3. október - Ekið með hjólin að afleggjaranum að Botnum í Meðallandi og þaðan hjólað um og með 
hrauntungunni austur á þjóðveg (Meðallandsvegur 204) og þaðan eftir bundnu slitlagi upp í Landbrot og síðan eftir 
fáförnum jeppaslóða upp á Kirkjubæjarklaustur – fimm rétta villibráðarkvöldverður og gisting 
sunnudagurinn 4. október – Eftir flottan dögurð verður ekið að Orustuhól og síðan hjólað um og umhverfis hluta af Eystra-
Eldhrauni/Brunahrauni og ekið að Klaustri aftur. Eftir góða sturtu og kveðjumáltíð ferðarinnar verður útskráning af 
hótelinu 
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Þessi ferð er unnin í samstarfi við hótel Klaustur  
Mikið innifalið í dvölinni þar: 
- Gisting í tvær nætur 
- Morgunverðir 
- Nesti fyrir báða hjóladagana 
- Tveggja rétta kvöldverður á föstudagskvöldið 
- Fimm rétta villibráðarkvöldverður á laugardagskvöldið: 
   + Kremuð villisveppasúpa með madeira 
   + Hreindýratataky með gerjuðum hvítlauk og jurtum 
   + Villtur silungur með seljurótarmajo, grænum eplum og rófum 
   + Gæsabringur með lambarille, smælkismús, selleryrót og bláberjagljáa 
   + Berjaís úr sveitinni, þeyttur sýrður rjómi og berjakaka 
   + Kaffi/te og súkkulaði 
- Dögurður (brunch) á sunnudagsmorguninn 
- Útskráning af herbergjum eftir að dagskránni lýkur á sunnudeginum 
- Létt kveðjumáltíð í lok dagskrár á sunnudeginum 
 

Þjónusta & verð 
 

Innifalið í verði 
ferðarinnar 

Gisting og allar máltíðir Hótel Klaustur, Kirkjubæjarklaustri 

Fararstjórn Brandur Jón H. Guðjónsson 

Ekki innifalið Akstur að og frá Kirkjubæjarklaustri í upphafi og í lok ferðar 
Akstur til og frá upphafs og endastöðum hjólaleiða 
Drykkir með kvöldverðum og annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“ 

Verð  Verð á mann í tveggja manna herbergi   54.900 

Verð á mann í eins manns herbergi   63.900 
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 nánari upplýsingar í gegnum skilaboð (Messenger) á Facebook síðunni okkar 
https://www.facebook.com/islandsvinir/  eða með því að senda póst á brandur@explorer.is 

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

http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar
https://www.facebook.com/islandsvinir/
mailto:brandur@explorer.is
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