
Bjóðum ömmu og afa í ferðalag 



Byrjum bíltúrinn á ab fara á Þingvelli, njótum náttúrunnar og kíkjum á margmiblunarsýninguna í fræbslumibstöbinni 

á Hakinu  - www.thingvellir.is 

Næsta stopp er Laugarvatnshellar en þar er hægt ab fá leibsögn og fræbslu um hellana -  www.thecavepeople.is 

Á þribja stoppi er gott ab koma vib í Hólabúbinni á Laugardalshólum og versla í matinn beint frá býli - https://

www.facebook.com/Laugardalshólar-107134037319278  

Tilvalib er ab koma vib í fjósinu á Efsta-Dal og fá sér ís og kaffi.  - www.efstidalur.is 

Eftir ísinn er förinni heitib á Geysi, þar er möguleiki á ab ganga upp Laugarfellib til ab fá gott útsýni yfir svæbib.   

- http://www.sveitir.is/media/23/laugarfell-vid-geysi-converted.pdf  

Næst er Haukadalsskógur sem er tilvalib fyrir nestisstopp og sögustund af Bergþór í Bláfelli.  -  https://www.skogur.is/is/

thjodskogar/sudurland/haukadalsskogur , - http://www.sveitir.is/media/23/blafell-converted.pdf  

Svo er komib ab því ab stoppa á Gullfossi og fræbast um hana Sigríbi í Brattholti. 

Næst er er skemmtilegt ab renna upp ab Hruna, skoba kirkjuna og rifja saman upp þjóbsöguna um  „Dansinn í 

Hruna“ 

Þaban er stutt í  Samansafnib á Sólheimum og/eba heimsækja Dúkkusafnib á Flúbum - www.facebook.com/samansafnið  

 Ab lokum er upplagt  ab fara í Flúbasveppi  og kynnast framleibslunni og smakka.  - https://www.farmersbistro.is   

  

Bjóðum ömmu og afa í ferðalag 



Bjóðum ömmu og afa í f
erðalag 



Byrjum bíltúrinn á ab fara á Þingvelli, njótum náttúrunnar og kíkjum á margmiblunarsýninguna í fræbslumibstöbinni á 

Hakinu  - www.thingvellir.is 

Þaban er förinni heitib ab Þrastarlundi, þar er hægt ab fá sér göngutúr í Þrastarskógi og jafnvel kaffibolla. -https://

www.facebook.com/thrastalundur/  

Næsta stopp er Borg, hægt er ab skoba Gamla Félagsheimilib og koma vib í Verzluninni Borg.  

Þá er upplagt ab eiga gæba stund á Sólheimum í skemmtilegu umhverfi. Jafnvel fá sér kaffi og köku á Grænu Könnunni.   

- www.solheimareco.is 

Eftir skemmtilegt stopp á Sólheimum er stefnan tekin í átt ab Laugarási. Þar er hægt ab skella sér í Slakka enda margt ab 

sjá og skoba.  - https://www.facebook.com/slakki  

Litib er vib í Skálholti sem er tilvalin stabur fyrir sögustund og fræbslu.  -  https://www.skalholt.is/  

Þá liggur ferbin í Reykholt, þar eru frábærir veitingarstabir bæbi Fribheimar og Kaffi—Mika.  

-  https://www.fridheimar.is/   -   https://mika.is/  

Gaman er ab kíkja vib í Daga garbyrkjustöbinni og fá sér gómsæt ber beint frá bónda eba kíkja vib í Bjarnabúb.  

Tilvalib er ab bóka sér gistingu á Hótel Grímsborgum til ab lengja dvölina. Þar er bobib upp á afslætti fyrir afa og ömmur.  
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Byrjum bíltúrinn á ab stoppa í Árborg og kaupa nesti 

Næsta stopp er Skaftholtsréttir en þab réttastæbi er talib vera þab elsta á Íslandi  

Frábær útsýnisstabur er á leibinni ef þú keyrir upp á Gaukshöfba og er þar gób abstaba fyrir nestisstopp og víbsýnt 

yfir allan Þjórsárdalinn.  

Eftir nestispásuna er förinni heitib ab Hjálparfossi  

Frá Hjálparfossi er stutt yfir í Þjóbveldisbæinn. Þar er hægt ab fá leibsögn og upplifa hvernig lífib var í gamla daga.   

http://www.thjodveldisbaer.is/  

Í framhaldinu er tilvalib ab skoba rústir af fyrrum höfubbýli Stöng.  

Þaban liggur leib í Gjánna sem er ein af náttúruperlum Þjórsárdals. 

Ganga um Þjórsárdalsskóginn er ávallt skemmtileg og hressandi.  

Ábur en heim er haldib er upplagt ab kíkja vib í Korngrís og versla kjöt beint af bónda. 
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