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Útivistarævintýri undir Dyrfjöllum  
- Borgarfjörður eystra - 

 Hjó la- óg gó nguferð | 3. – 6. september 2021 | 4 dagar – 3 nætur 

Fararstjórn: 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! 
Og um það snýst þessi ferð, að fara um, hjólandi og gangandi, til þess 
að upplifa Dyrfjöllin, Stórurðina og hluta Víknaslóða – og þorpið sjálft – 
í  allri sinni dýrð, en njóta líka rómaðrar gestrisni heimamanna í góðri 
aðstöðu á gistihúsinu Blábjörgum.  
Þátttakendur þurfa að vera í ágætu hjólaformi, vanir að hjóla um 
torfært landslag og á góðum fjallahjólum, fulldempuðum eða „hard-
tail“ sem eru á grófum og góðum dekkjum.  
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Athugið að þessi ferð er alls ekki fyrir 
byrjendur í fjallahjólun! 
Ein með öllu, MJÖG MIKIÐ innifalið!  
Þessi ferð er unnin í nánu samstarfi við 
heimamenn á Borgarfirði eystra – sjá 
neðst í þessu skjali. 
Lágmarksfjöldi 4 
 

Ferðaráætlun: 
 

Dagur 1 – föstudagurinn 3. september 
Bakkagerði - Blábjörg 
Miðað er við að þátttakendur verði komnir til Bakkagerðis síðdegis. 
Stutt hjólaferð um þorpið og síðan kvöldverður og gisting. 
 

Dagur 2 – hjóladagur – laugardagurinn 4. september 
Stórurð 
Dagurinn tekinn snemma og hópnum ekið upp í Hólaland þaðan 
sem fyrsta hjólaleiðin hefst.  
Stefnan sett á Stórurð, heillandi ævintýraheim þar sem hún liggur 
vestan undir sjálfum dyrunum í Dyrfjöllum! Þaðan áfram 
norðurfyrir Dyrfjöllin og komið ofan í Njarðvíkina, þangað sem 

hópurinn verður sóttur og 
skutlað á Blábjörg.  
Þar verður tilvalið að skella sér í sauna eða heitan 
pott í Musterinu og slaka á fram að 
kvöldverðinum. 
Áætlaður ferðartími u.þ.b. 6-7 klst.  
 

Dagur 3 – hjóladagur – sunnudagurinn 5. 
september 
Breiðavík og Brúnavík  
Nú verður ekið inn á Afrétt fyrir sunnan þorpið og 
hjólað af stað frá Urðarhólavatni niður í Breiðuvík 
og Brúnavík og endað við Hafnarhúsið sunnan við 
þorpið.  
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Eftir góða hressingu þar verður hópurinn sóttur og skutlað á Blábjörg. Þangað 
komin verður tilvalið að fara í heilsulindina og slappa af fram að kvöldverðinum. 
Áætlaður ferðartími u.þ.b. 6-7 klst.  
Dagur 4 – göngudagur – 
mánudagurinn 6. september 
Dimmidalur og Jökuldalur  
Enn á ný ekið, og nú upp að 
Jökulsá og gengið þaðan upp í 
Dimmadal og Jökuldal. 
Hópurinn sóttur aftur á 
upphafsstað göngunnar 
seinnipartinn. 
Áætlaður ferðatími u.þ.b. 5-6 
klst. 
 

 

Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 
verði 
ferðarinnar: 

Gisting Gisting í þrjár nætur á gistihúsinu Blábjörgum í Bakkagerði á Borgarfirði eystra – 

þátttöku fylgir afsláttur að <Musterið - spa og wellness> heilsulind gistihússins 

(sauna og heitir pottar) 

 
Máltíðir Allir morgun- og kvöldverðir ásamt nestispökkum frá veitingastaðnum 

Frystiklefanum – sem er hluti af Blábjörgum – frá föstudagskvöldi til síðdegis á 
mánudegi 

Flutningur Akstur til og frá upphafs- og endastöðum dagleiðanna laugard., sunnud. og mánud. 

Fararstjórn Árni Magnús Magnusson 
 Ekki 

innifalið: 

Drykkir með kvöldverðum 
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið“ 
 Annað: Hægt er að leigja góð hjól hjá Fjarðarhjólum, kr. 10.000 helgarleigan 
  

Verð: 
Verð á mann í tveggja manna herbergi  Frá   124.900,- staðgreitt 

Aukagjald á mann í einstaklingsherbergi Kr. 15.000 

Ábendingar: 
Lágmarks þátttaka er 4 manns. Fjallakofinn-Ævintýraferðir/Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð 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. 
 

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 má um hér: 
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar , auk þess sem viðkomandi flugfélag getur verið með sína skilmála til viðbótar. 

 

Frekari upplýsingar og skráning 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. 

http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar
mailto:ferdir@fjallakofinn.is
https://www.facebook.com/islandsvinir
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Fararstjórinn: 
Árni Magnús Magnusson er Borgfirðingur að ætt og uppruna, og þó hann sé uppalinn 
í Kópavogi vann hann mörg sumur sem leiðsögumaður fyrir austan, og flutti til 
Borgarfjarðar eystra með fjölskylduna sína árið 2020. Hann hóf fyrst vinnu sem 
leiðsögumaður árið 2012, aðeins 19 ára gamall, og hefur leitt alls konar hópa um fjöll 
og dali á Víknaslóðum síðan þá.  
 

Hann lauk námi í vettvangshjálp í óbyggðum árið 2018 og 2019 lauk hann B.Sc. námi í 
ferðamálafræði frá Háskóla Íslands.  
 

Aðal verkefnið hans í HÍ var um stjórnun útivistasvæða og einkenni og uppbyggingu 
sjálfbærra fjallahjólreiðaleiða, og eftir að hann flutti til Borgarfjarðar 
stofnaði hann fyrirtækið Fjarðarhjól ehf., sem sérhæfir sig í fjallahjólreiðaferðum með leiðsögn og 
uppbyggingu sjálfbærra útivistaleiða á Borgarfirði eystra. Árni hefur það að einkunnarorðum að „lykillinn 
að skemmtilegri ferð er sveigjanleiki og útsjónarsemi“. Hann hefur töluverða staðbundna þekkingu á 
Borgarfjarðarsvæðinu, hvort sem það er saga svæðisins, jarðfræði eða álfa- og vættasögur. 
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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 snyrtiaðstöðu 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 
matseðill helgarinnar verður glæsilegur! 
Föstudagur – tveggja rétta kvöldverður 
Laugardagur – morgunverður, nestispakki og þriggja rétta kvöldverður 
Sunnudagur – morgunverður, nestispakki og þriggja rétta kvöldverður 
Mánudagur – morgunverður, nestispakki og kveðjumáltíð síðdegis 
Og síðan heilsulindin Musterið – spa og wellness, en dvölinni fylgir afsláttur að sauna og 
heitum pottum, úti og/eða inni eftir aðstæðum. 
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Bíllinn: 
Akstur til og frá upphafs og endastöðum dagleiðanna verður með bíl þeirra Margrétar 
og Jakobs í Hlíðartúni í Njarðvík, sem hafa rekið ferðaþjónustu og akstur á svæðinu til 
margra ára. 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
  
 
 
 


