Fjallavötnin fagurblá
Þar sem Alparnir teygja sig suður til Ítalíu kúra Ítölsku vötnin milli fjallanna og fegurðin engu
lík. Sum vatnanna eru stór önnur minni, sum tilheyra alfarið Ítalíu en önnur teygja sig inn í
Sviss. Eitt þekktasta vatnið hér á landi er Garda vatnið sem hefur verið vinsæll
ferðamannastaður Íslendinga í áraraðir. Ítölsku vörnin eru með vinsælustu
ferðamannastöðum Ítalíu enda paradís fyrir útivistarfólk með endalausum möguleikum og
fallegri náttúru.
Lengst til vesturs er vatnið Maggiore sem er næst stærst af Ítölsku vörnunum. Það er 65
kílómetra langt og lengst af 3-5 kílómetra breytt en er mest 10 kílómetra breitt á einum stað.
Vatnið er 213 ferkílómetrar að stærð og tegeir sig langt inn í Sviss. Maggiore er í 193 metra
hæð yfir sjó en botn þess er að mestu undir sjávarmáli en er mest 179 metrum neðar.
Þetta er umhverfi Evrópuþings Kiwanis 2018 í bænum Baveno sem stendur við vatnsbakkann
vestanverðan. Bærinn er um 5000 manna bær í 205 m. hæð yfir sjó.
1. Dagur: Laugardagur 19. maí.
Kl. 05:00
Flogið með Icelandair frá Keflavík með flugi FI 564 kl. 7:20 og lent í Genf í Sviss kl. 13:00. Þar
býður okkar rúta sem verður með okkur alla ferðinni. Alparnir eru fjallgarður sem teygir sig
um 1200 kílómetra frá Austurríki og Slóveníu í austri til Frakklands í vestri. Hæsta fjall
Alpanna er Mont Blank eða Hvítfjall, 4809 m hátt, á landamærum Frakklands og Ítalíu.
Alparnir eru fellingafjöll, það er fjöll sem orðið hafa til þegar jarðflekar rekast saman og þrýsta upp
jarðskorpunni.

Við ætlum til borgarinnar Charmonex í Frakklandi. Borgin stendur við rætur Mont Blank sem
líka er hæsta fjall í Vestur-Evrópu. Akstursleiðin okkar er um 100 km sem tekur rétt rúman
klukkutíma.
Úr bænum gengur útsýniskláfur upp í 3842 metra hæð og útsýnið er ægifagurt. Vonandi
gefst færi á að fara upp í fjallið með með togbraut og svífa meðfram Mont Blank í einhveru
ævintýralegasta útsýni sem býðst í Evrópu.
Við tékkum okkur inn á hótel og sjáum svo hvað dagurinn býður uppá. Ef veðrið verður
frábært gefst okkur kostur á að fara upp í fjallið.
Mont Blank

2. Dagur: Sunnudagur 20. Maí
Kl. 14:00
Við ætlum til borgarinnar Interlagen í Sviss þar sem við gistum
á City Hotel Oberland. Hótelið er 3* 76 herbergja hótel sem fær
ágæta dóma 71% viðunandi og mjög gott.Þar er frítt internet
og staðsetningin er frábær í miðborginni. Við tékkum okkur inn
á hótel og kvöldið er ykkar.
Það er svo margt hægt að gera í Interlagen. Rétt bara að nefna
það. Vatnasiglingar, Fjórhjólaferðir, Paragliding, gönguferðir,
bæjar ferðir gangandi eða með lest. Fjallaferðir, jöklaferðir, 3 fossa ferð, Jungfrau Park, söfn
og sýningar. Funky Chocolate Club læra, skoða,smakka, kaupa Svissneskt gæðasúkkulaði.

Það er engin tilviljun að við veljum Interlagen. Óvíða í Evrópu er fjallasýn jafn tilkomumikil og
í fjallasalnum sem umlykur borgina.

Interlaken, stendur í 568 m hæð yfir sjó á 35 km² landfyllingu, sem hefur myndast á milli
vatnanna á síðustu árþúsundum.
Íbúafjöldinn er u.þ.b. 13.000. Interlaken dregur nafn sitt af legu milli Thuner- og
Brienzer vatnanna við stúf af ánni Aare, sem tengir þau.
Sögu borgarinna má rekja til um 1130. Líklega voru keltar fyrstir til að setjast að á þessu
svæði. Rómverjar komu í kjölfarið og síðan alemannar. Árið 1133 var stofnað
Ágústínusarklaustrið Inter-Lacus, Klaustrið varð brátt stærsti landeigandinn í Berner
Oberland. Klaustrið varð upphaf þéttbýlismyndunar. Siðbótin var viðurkennd í
kantónunni árið 1528 og klaustrin lögð niður. Byggingar þess eru nú stjórnsýsluhús
héraðsins.

3. dagur: Mánudagur 21. maí.
Kl. 10:00
Bærinn Grindelward stendur í 1034 metra hæð í hlíðum fjallanna. Við höfum hugsað
okkur að aka inn að jöklinum ef hægt er. Jökullinn hefur hopað mjög mikið á síðustu 25
árum. Hægt er að komast að jöklinum en þá þarf að fara upp ca. 1000 tröppur sem hanga
utan í berginu. Ykkur er ekki vorkunn því starfsfólk lítillar kaffistofu fer þarna upp daglega
til vinnu.
Þarna trónir tindurinn Eiger yfir bænum en hann hefur verið vettvangur James Bond
mynda.
Í eftirmiðdaginn verður ekið heim á hótel og kvöldið er ykkar.
Frá Grindelwald

4. Dagur Þriðjudagur 22. Maí
Jungfrau. Toppur Evrópu.
Toppur Evrópu. Við vonumst eftir góðu veðri fyrir ferðina í dag. Bara ferðin upp ein og sér er
algjört ævintýri útaf fyrir sig. Hugmyndin, áræðið og framkvæmdin á lagningu þessara
járnbrautatein upp í fjallið er mögnuð sýn. Jafnvel lofthræddir dást að þessari framkvæmd og

fara upp óhræddir. Lestin klifrar upp föllin á spori sem meitlað er í klappirnar eða grafin í
göngum inn í fjallinu og er drifin áfram með tannhjólum upp í hæstu lestarstöð í Evrópu.
Hugmyndin að lestargöngunum kom fram 1893 en lestarstöðin opnaði 16 árum síðar 1912 í
3454 metra hæð. Þaðan tökum við lyftu síðasta spölinn upp í 4571 metra hæð.

5. Dagur Miðvikudagurinn 23. Maí
Kl. 10:00
Áður en við kveðjum Sviss ætlum við í stutta
gönguferð og heimsækja stað sem heitir
Gletcherschlucht eða Glacer Gorge. Þangað er
ekki langur akstur. Þaðan göngum við inn
ótrúlega fallegt og hrikalegt gil milli tveggja fjalla
sem standa svo þétt að hægt er að teygja sig á
milli. Göngustígurinn hangir utan í berginu og
undir beðjar áin straumþung. Hæðarmismunur
er um 155 metrar en gangar er 573 metrar og tekur kannski svona 45 mínútur.
Nú er ferðinni heitið suður til bæjarins
Baveno sem stendur við vatnið
Maggiore á Ítalíu. Við tölum þessa leið í
tvennu lagi og gerum stopp
einhversstaðar í leiðinni. Við ættum að
vera í Baveno um kl. 17:00. Í Baveno
verður Evrópuþingið haldið og verður
dvalarstaður okkar næstu 4 nætur.
Hótelið okkar er Hotel Residence Dei
Fiori 4. stjörnu hótel í aðeins 1 mínútu
göngu frá þinghaldinu.

6. Dagur: Fimmtudagur 24. Maí
Kl. 10:30
Konráð þarf að mæta á
Evrópustjórnarfund og Konráð og Bryndís
til kvöldverðar Evrópustjórnar.
Væntanlega verður Óskar að vera á
fundum og Óskar og Konný í
kvöldverðinum. Hugsanlega verða helstu
samstarfsmenn á fundum líka en við hin
förum í skoðunarferð. Við ökum norður
með vatninu en fjöldi fallegra lítilla bæja
standa við vatnsbakkann. Verbania, Intra,
Oggebbio og Cannobio rétt sunnan við
Svissnesku landamærin en þangað er
förinni heitið. Þetta er um 35 km eða 40 mínúntna akstur. Dagurinn er frjáls í bænum og
síðan ekið heim á hótel.

7. Dagur: Föstudagur 25. maí.
Kl. 10:00

Skráning á þingið og gögnin tekin.
Dagurinn frjáls. Gætu orðið fundir og
nefndastörf en um það fáum við
betri upplýsingar hjá Konráð og
Óskari.
Í eftirmiðdaginn verður
setningarhátíð og Gala kvöldverður
um kvöldið.
Það er gaman að skoða staðsetningu
hótelanna. Grand hotel Dino þar sem
þingið er haldið er á efri myndinni en
hótelið okkar á þeirri neðri. Aðeins er
1. mínútu gangur milli hótelanna.

8. Dagur: Laugardagur 26. Maí
09:00
Evrópuþingið, þar mæta allir Kiwanisfélagar. Um kvöldið verður vináttukvöldverður.
Það er áralöng hefð fyrir því að Íslendingarnir hafi fjölmennt á vináttukvöldverðinn. Núna er
sérstakt tilefni því vinur okkar og verðandi Evrópuforseti Óskar Guðjónsson er að taka við.
Það er því mikilvægt fyrir hann að fá stuðning og hvatningu á öllum vettvangi þingsins.

9. Dagur: Sunnudagur 27. Maí
Kl. 13:00
Um morguninn verður Evrópustjórnarfundur þar sem Óskar og Eyþór þurfa að mæta.
Hugsanlegt er að einhverjir fleiri verði á fundum .
Við tökum morguninn rólega og fáum okkur hádegismat. Kl. 13 er ætlunin að sigla á
Maggiore vatninu. Frá höfninni tökum við bát til þessara frægu eyja sem blasa við augum
okkar en hafa sameiginlega heitið Borromean Islands. Borromeanseyjar taka nafn sitt frá
Aristocratic Borromean fjölskyldunni, sem tók eignarhald landsins á 16. og 17. öld.
Fyrsta stoppið okkar er á Isola Bella með stórkostlegu Baroque höllinni. Isola Bella sem er
320 x 180 metrar að stærð er kannski aðdáunarverðasti áfangastaðurinn við Maggiore
vatnið. Hann byggir á frægð Baroque hallarinnar og vandaða Ítalska garðinum. Það var hópur
fræga Ítalska arkitekta á 17. öld sem gat búið til þetta einstaka meistaraverk. Þökk sé örlæti
Borromeo fjölskyldunnar.
Þrátt fyrir að Isola Bella hafi upphaflega bara verið klettaeyja sem byggð af sjómönnum
byrjaði Charles Borromeo árið 1630 uppbyggingarstarf sem algerlega umbreytti eyjunni.
Hér munum við ganga í land og stoppa hálfan annan tíma.
Þá höldum við förinni áfram að Isola Madre sem við skoðum frá bátnum. Isola Madre 220 x
330 metri að stærð er stærst eyjanna á Maggiore vatni og státar af 20 hektara garði sem er
talinn ein af glæsilegustu og best varðveittum görðum á Ítalíu. Sjaldgæfar plöntur og
framandi blóm prýða grasagarðinn.
Eyjan var fyrst ræktuð í upphafi 16. aldar, þegar Borromeo fjölskyldan, hrifinn af óvenju
vægu loftslagi eyjarinnar byrjaði að kynna sítrus og vínvið.
Loka heimsóknin okkar verður til
eyjarinnar Isola dei Pescatori,
Isola dei Pescatori sem er 350 x
100 metrar að stærð er talinn
einn af fegurstu stöðum á
Maggiore vatninu. Einkenni
eyjarinnar er gamla
fiskimannanna þorpið sem um
aldir og er enn heimili þerra
fimmtíu og sjö íbúa, en sumir
þeirra varðveita hefðbundna lífshætti þeirra. Þorpið er einnig þekkt fyrir vel varðveitt
arkitektúr og gamaldags einkenni. Þröngar götur og einfaldar byggingar með löngum svölum
notaðar til að þurrka fisk á árum áður. Við munum gera 2 klst. stopp og ganga í land.
Eftir það siglum við til Baveno og kvöldið er ykkar.

10. Dagur: Mánudagur 28 maí.
Kl. 10:00
Ekið til borgarinnar Como við Lago Combo.
Combo vatnið er stórt vatn nokkuð austan við Maggiore. Vatnið er 146 ferkílómetrar að
stærð og 3 stærsta vatnið á Ítalíu. 425 metra dýpi gerir það af einu dýpsta vatni Evrópu og
nær það eina 200 metra niður fyrir sjávarmál.
11. Dagur: Þriðjudagur 29 maí
Kl. 10:00
Við ökum til borgarinnar Lecco. Frjáls dagur í Lecco, sem er falleg borg í fögru umhverfi.
Lecco stendur við suð-austur hluta Como vatns með fallega fjallasýn til norðurs og austurs.
Þessum degi er hægt að eyða í göngu meðfram vatninu, sitja á kaffihúsi og kynnast
heimamönnum.

12. Dagur: Miðvikudagur 30 maí
Kl. 10:00
Við ökum norður með vatninu að vestanverðu. Við gerum stutt stopp við Villa Balbianello.
Einstaklega falleg villa frá 12. Öld með fallegum garð. Villan var meðal annars notuð við tökur
á James Bond: Casino Royal og Star Wars Episode II og er vinsæll áfangastaður fyrir
brúðkaup.
Við höldum áfram til norðurs og
komum til ferjustaðarins
Cadenabbia og tökum ferjuna til
Bellagio.
Bellagio bær Oft nefndur perla
Como vatnsins, staðsettur fyrir
miðju vatnsins. Hér er meðal
annars hægt að fá leiðsögn um
götur bæjarins sem inniheldur
einstaklega fallegan arkitektúr
frá gömlum tímum. Hér er líka
að finna fleiri villur og fallegar

kirkjur. Mælt er með að smakka bæjar réttinn “Tóch” sem er polenta (ítalskur maís grautur)
blönduð með smjöri og osti með annað hvort harðfisk frá vatninu, kjúkling eða heimagerðu
salami. Frá þessum bæ er einnig hægt að sigla til fleiri bæja.
Klukkan 19:30 verður rútan komin til Bellagio og við ökum í klukkutíma heim á hótel. Þá
reiknum við með því að borða kvöldmat í bænum.
13. Dagur:
Fimmtudagur 31. Maí
Kl. 10:00
Dagurinn er ykkar og njótið þess sem í boði er í bænum. Við höfum ýmsar hugmyndir fyrir
ykkur. T.d. Pastanámskeið, Skoðunarferð með Ítölsku matarþema, Skoða söfn og merkar
byggingar. Setjast út á góðan bar eða njóta matar og víns eins og hverjum hentar.
14. Dagur:
Kl. 10:00

Föstudagur 1. júní

Como - Brunate með funicolare
kláf. Kláfurinn fer á milli bæjanna
Como og Brunate og hefur verið í
notkun frá 1894, vinsæll bæði
meðal ferðamanna sem og
heimamanna. Leiðin er rúmur
kílómetri að lengd og tekur um 7
mínútur að ná upp á topp. Einnig
er hægt að stoppa tvisvar á
leiðinni ef beðið er um það.
Um kvöldið býður Umdæmisstjóri
okkar Konráð Konráðsson okkur
til hins árlega boðs
Umdæmisstjóra. Kvöldið verður með hefðbundnum hætti í óvenjulegri umgjörð. Boðið hefst
kl. 19:00, mæting í móttöku hótelsins 18:45. Að venju höfum við þetta í léttum anda tökum
með okkur góða skapið og gamanmál ef einhver býr yfir þessháttar gersemum. Við fáum
kannski kexköku að narta í og eitthvað að drekka ef við verðum þæg og góð.
15. Dagur.
Kl. 16:00

Laugardagur 2. júní.

Heimferð. Þar sem flugið okkar er klukkan 20:40 um kvöldið höldum við kyrru fyrir í bænum
fram til kl. 16:00. Það er um 45 mínútna akstur á flugvöllinn í Milanó. Það þíðir að við þurfum
að vera þar um kl. 17:30. Við lendum heima í Keflavík kl. 22:55. Við fáum töskurnar okkar
geymdar á hótelinu fram að brottför eða setjum þær í rútuna og njótum dagsins.

Fjallavörnin fagurblá
Ferðanefnd Kiwanis 2018
Björn Baldvinsson formaður
Diðrik Haraldsson
Ferðin verður 15 dagar 19. maí til 2 júní.
Í boð eru 48 flugsæti með Icelandair
Við höfum pantað 25 hótel herbergi með morgunmat í Charmonix, Interlagen, Baveno, Como
Innifalið flug til Genf og heim frá Milanó.
Allt sem við getum farið með rútunni.
Hótel með morgunverði.
Íslensk leiðsögn.
Sigling 27. maí.
Ferðin upp á Jónfrúna.
Fararstjórar:
Björn Baldvinsson, Kiwanisklúbbnum Mosfelli, Sími , boddi@centrum.is
Diðrik Haraldsson, Kiwanisklúbbnum Búrfelli, Sími 775 2255, diddiharalds@hotmail.com
Leiðsögumaður í ferðinni verður Edda Ósk Óskarsdóttir, master í ferðamálafræði frá
Kaupmannahafnar háskóla.
Tengiliður okkar er ferðaskrifstofan Gamanferðir / Guðrún Svavarsdóttir í samvinnum við
stóra ferðaheildsöluaðila í Evrópu.
Þar sem ferðin er nánast uppseld, við fáum ekki viðbótarsæti og verðum að staðfest ferðina
mjög fljótlega þurfum við staðfestingu frá ykkur.
Greiðslur:
Staðfesting 15. nóvember.
Fyrirfram greiðsla á tímabilinu 1. desember til 5. janúar.
Fyrirframgreiðsla 1. Febrúar
Lokauppgjör um 20. mars.
Lokauppgjör fyrir tvíbýli

50.000
30.000
40.000
175.000
262.000

Heildarverð fyrir tvíbýli
Heildarverð fyrir einbýli

295.000
382.000

Verið fljót að hugsa.
Verið fljót að hugsa. Það eru aðeins fá sæti eftir. Fyrstir koma fyrstir fá. Það verða ekki fleiri
sæti í boði því flug og hótel eru uppseld. Þeir sem verða of seinir verða bókaðir á biðlista.
Athugið að þið munið finna fyrir þynnra lofti upp í jöklunum. Ef þið hafið ekki eðlilegan
blóðþrísting skulið þið ræða málið við lækninn ykkar.

