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Ferðafélag Fjarðamanna
Ferðadagskrá og fréttabréf 2022
1. tbl. 24. árg. Maí 2022
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Ferðadagskrá 2022
Hátíðarganga út í Páskahelli í Norðfirði
17. apríl. Páskadagur. Fararstjórn: Laufey Þóra Sveinsdóttir.
Mæting kl. 6 við Norðfjarðarvita á Bakkabökkum.
Mun sólin dansa þessa páska ? Upprifjun á sögnum.

Fuglatalning og fuglaskoðun á leirum Reyðarfjarðar og Norðfjarðar
7. maí, laugardagur. Mæting kl. 11:30 við Leiruna í Norðfirði og kl. 12:30 við Andapollinn
á Reyðarfirði.
Fuglaskoðunin er undir stjórn Náttúrustofu Austurlands. Sérfræðingar stjórna talningu og
koma með „fuglaskóp“ fyrir þátttakendur.

Staðarskarð
14. maí, sunnudagur. Fararstjórn: Þóroddur Helgason.
Mæting kl. 10 við Kolmúla í Reyðarfirði og sameinast í bíla.
Gengið eftir gamla þjóðveginum frá Höfðahúsum í Fáskrúðsfirði yfir Staðarskarð (458 m) til
Kolmúla í Reyðarfirði.

Bæjarrölt í Stöðvarfirði
28. maí, laugardagur. Fararstjórn: Björgvin Valur Guðmundsson
Mæting kl 11 við Saxa Guesthouse & cafe. Í bæjarrölti er blandað saman fróðleik, léttri
göngu og skemmtun.
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Göngu- og gleðivika fyrir alla fjölskylduna

Á fætur í Fjarðabyggð 18.-25. júní 2022
Mánudagur 20. júní kl. 10:00
Hái-Járnskari. 619m.
Mæting við bílastæðið ofan við Skuggahlíðarbjarg.
Gengið út með Skuggahlíðarbjargi og upp að Vegahnjúk. Þaðan haldið Hellisfjarðar
megin út á fjallið. Svipuð leið tekin til baka. Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864
7694.

Þriðjudagur 21. júní kl. 10:00
Hallberutindur 1118m.
Mæting á bílastæðinu við Dali í Fáskrúðsfirði sunnan við Fáskrúðsfjarðargöng.
Gengið upp Innri Þverárdal og þaðan á tindinn. Flott útsýni yfir Fáskrúðsfjörð og
Reyðarfjörð. Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.

Miðvikudagur 22. júní kl. 10:00
Andri í Eskifirði 901m.
Mæting við hitaveituholuna að Norðanverðu í Eskifjarðardal. Ekið inn framhjá Kirkju
og menningarmiðstöðinni. Gengið upp með innri Þverá og upp hornið á fjallinu að
toppnum. Mjög fallegt útsýni yfir Eskifjörð, Eskifjarðarheiði og út Reyðarfjörð.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.

Fimmtudagur 23. júní kl. 10:00
Flögutindur í Breiðdal 918m.
Mæting við Flögufoss að sunnaverðu í Breiðdal.Gengið upp í Berufjarðarskarð.
Þaðan í átt að Flögutindi með fram Grýlutindi. Gríðarfallegt útsýni yfir Berufjörð og
fjallgarðinn milli Berufjarðar og Breiðdals. Gengið niður að flögufossi. Fararstjóri:
Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.

Föstudagur 24. júní kl. 10:00
Svartafjall 1021m.
Mæting við upphaf gönguleiðarinnar á gamla veginum yfir Oddsskarð.
Hátíðleg stund í lokin, þar sem verið er að klára fjöllin fimm í gönguvikunni. Fararstjóri:
Kristinn Þorsteinsson, 8647694.
Seinniparts göngur og kvöldvökur verða auglýstar nánar á heimasíðunni,
facebook síðu viðburðarins og í sér bæklingi sem borinn verður í öll hús á
svæðinu.

Sumarleyfisferð á Gerpissvæðið
16.-20. júlí. 5 dagar. Fararstjórn: Sævar Guðjónsson svæðisleiðsögumaður
á Mjóeyri. Gengið um Gerpissvæðið sem er á milli Norðfjarðar og Reyðarfjarðar,
áhugaverðir staðir skoðaðir. Trússferð og gist í svefnpokaplássi í 4 nætur.
Lágmarksfjöldi 15 manns og hámark 30 manns.
Verð kr. 80.000 /85.000. Innifalið: Allur matur, kokkur, trúss, leiðsögn, gisting og
bátsferð. Nánari lýsing á ferðinni: www.mjoeyri.is.
Panta þarf í þessa ferð hjá mjoeyri@mjoeyri.is eða í síma 698-6980.

Valahjalli
16. júlí, laugardagur.

Fararstjórn: Anna Berg Samúelsdóttir, náttúru- og
umhverfisfræðingur. Mæting kl. 10 við afleggjarann til Vöðlavíkur.
Gangan hefst við Karlsskála. Sagan sögð og náttúrufar skoðað.
Skráning skal fara fram fyrir kl. 12 þann 15. júlí hjá annabergsam@gmail.com eða í síma
857-0774.

Hjálmadalur
23. júlí, laugardagur.

Fararstjórn: Anna Berg Samúelsdóttir, náttúru- og
umhverfisfræðingur. Mæting kl. 10 við afleggjarann að Stuðlum í Reyðarfirði. Genginn er
hringur um dalinn sem er falin náttúruperla. Skráning skal fara fram fyrir kl. 12 þann 22.júlí
hjá annabergsam@gmail.com eða í síma: 857-0774

Neistaflugsganga
30. júlí, laugardagur. Fararstjórn: Benedikt Sigurjónsson.
Mæting kl. 10 við Grænanes. Fjölskylduganga í tengslum við Neistaflug, fjölskylduhátíðina.
Gengið út á Hellisfjarðarmúla með viðkomu á Lolla.

Glámsaugnatindur 772 m.
6. ágúst, laugardagur. Fararstjórn: Kristinn Þorsteinsson, sími 864-7694.
Mæting kl. 10 við Helgustaði í Reyðarfirði.
Gengið upp með Helgustaðarárgili upp á Hrygg og þaðan á tindinn.

Hjólaferð
13. ágúst, laugardagur. Fjallahjólaferð, nánar auglýst síðar.
Áreyjartindur 941m.
20. ágúst, laugardagur. Fararstjórn: Kristinn Þorsteinsson, sími 864-7694.
Mæting kl. 10 við Áreyjar. Ferð í félagi við Ferðafélag Fljótsdalshéraðs. Frábært útsýnisfjall
við Reyðarfjörð.

Beinageitarfjall
27. ágúst, laugardagur. Fararstjórn: Skúli Júlíusson.
Mæting kl. 8 að Tjarnarási 8, Egilsstöðum.
Ferð í félagi við Ferðafélag Fljótsdalshéraðs.
Ekið að Hólalandi í Borgarfirði og áfram upp vegaslóða að Sandaskörðum. Gönguleið 10 km
og hækkun 630m.
Skráning á heimasíðu www.ferdaf.is
Verð: 3.000 kr.

Bagall í Norðfirði 1060 m
3. september, laugardagur. Fararstjórn: auglýst síðar.
Mæting kl. 10 í Kirkjubólsteigi.
Glæsilegt útsýni um Mjóafjörð, Norðfjarðarfjallgarð og Norðfjörð.

Ævintýri og útivist
Í ár fer Ferðafélag Fjarðamanna af stað með sérstakar
barna- og fjölskylduferðir. Ferðirnar eru sniðnar
að þörfum og á forsendum barna. Gengið er út frá
því að börnin séu í fylgd með foreldrum eða öðrum
forsjáraðilum.
Allir eru velkomnir og ekkert þátttökugjald.

Maí / júní
• Fjöruhreinsun
• Hengifoss í Seldal

Ágúst September
•Kynnumst tröllinu Ímu í Vöðlavík
•Flögufoss í Breiðdalsvík
•Ljósaganga í Skógræktinni í Neskaupstað
Nánari upplýsingar um ferðirnar koma inn á
www.ferdafelag.is og á Facebook-síðu Ferðafélags
Fjarðamanna.
Hlökkum til að sjá ykkur!
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Skáli félagsins er á Karlsstöðum í Vöðlavík
Pantanir á gistingu er hjá Kömmu í síma 8471690 eða senda póst á ffau@simnet.is.
Í skálanum er góð gistiaðstaða, rúmgóður
matsalur, góður borðbúnaður og eldað er á
hlið skálans.
Stórt kolagrill og góður sólpallur er við
skálann.

Heimasíða félagsins er

www.ferdafelag.is
Tölvupóstfang: ffau@simnet.is
Allar ferðir eru auglýstar í Dagskránni
Einnig er okkur að finna á fésbókinni

Héraðsprent

gasi. Vatnssalerni og sturta eru í sér húsi við

