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The Skin of the World - Þorpsvitund & sútun
21.-24. Júní 2016
Félagsheimilinu í Trékyllisvík, Árneshreppi
Ferðalög og gisting

Ef þið hafið spurningar eða einhverjar séróskir
vinsamlegast hafið samband við Elínu Öglu:
elinagla@yahoo.com
eða s: 6633257/4512437

The Skin of the World - Þorpsvitund & sútun
21.-24. Júní 2016
Félagsheimilinu í Trékyllisvík, Árneshreppi
GISTING Í ÁRNESHREPPI
Bókið snemma ef þið viljið tryggja ykkur gistipláss. Mikið af gistingu í hreppnum er uppbókuð frá 24./25.júní
vegna brúðkaups.
Gistimöguleikarnir sem hér eru listaðir eru með forbókun fyrir gesti vinnustofunnar en sú bókun fellur úr
gildi í vor (sjá dagsetningar á hverjum gististað).
TJALDSTÆÐI:
3 tjaldstæði eru í Árneshreppi, við Finnbogastaðaskóla, Ferðafélagið í Norðurfirði og við gistiheimilið Urðartind.
UPPBÓKAÐ:
Ef öll gisting reynist uppbókuð og fólk vill ekki/getur ekki tjaldað þá er möguleiki að einhverjir gisti á dýnum í
félagsheimilinu eða í einni skólastofunni í Finnbogastaðaskóla.
RÚMFÖT:
Gistipláss í Finnbogastaðaskóla og Ferðafélaginu eru án rúmfata!
BÖRN:
Ef fólk vill koma með börnin sín þá er í skoðun að skipuleggja pössun eða foreldrar koma sér saman um að skiptast
á að hafa umsjón með þeim.

FERÐAST Í ÁRNESHREPP
•

Vegalengdin frá Reykjavík í Árneshrepp er um 320 km og fólksbílafært á sumrin.

•

Heimasíða viðburðarins á facebook getur gagnast fólki til að sameinast um bíla eða fólk getur haft beint
samband við Elínu Öglu: elinagla@yahoo.com sem

•

Viðburðasíða á facebook: https://www.facebook.com/events/903300779790584/

•

Heimasíða Árneshrepps: http://www.arneshreppur.is/

FLUG:
•

Flugfélagið Ernir flýgur frá Reykjavík to Gjögurs 1x í viku á sumrin, þriðjudaga kl 12.45 og býður flugfélagið
gestum okkar uppá fargjald með sköttum fram og til baka á kr. 29000. Flugið er um 30 mín.

•

Við bjóðum gestum uppá að verða sóttir á flugvöllinn og keyrð á sinn gististað.

•

Flugvélin sem flýgur þessa leið tekur aðeins 13 farþega svo bókið snemma.

STRÆTÓ:
•

Strætó er með áætlanaferðir frá Reykjavík til Hólmavíkur. Sumaráætlun hefur ekki verið gefin út en síðasta
sumar voru ferðir á mán, mið, fös og sun. Fargjaldið var á bilinu 5500-6300.

SAMNÝTING Á BÍLUM:
Ef fólk vill athuga möguleika á að samnýta bíla þá er bent á að nota viðburðasíðuna á facebook https://www.
facebook.com/events/903300779790584/ eða hafa samband í tölvupósti: elinagla@yahoo.com eða s: 6633257

The Skin of the World
21st-24th of June
Árneshreppur - Iceland
GISTING Í ÁRNESHREPPI
Hér að neðan er listi yfir gistimöguleika í Árneshreppi:

Finnbogastaðaskóli

(sameiginlegt eldhús og setustofa. 5 mín gangur í félagsheimilið þar sem vinnustofan fer fram. Ekki er boðið uppá
rúmföt.)
1 x 2 manna herbergi (2 einbreið rúm) - Bókað
1 x 2 manna herbergi (2 einbreið rúm) - Bókað
1 x 2 manna herbergi (2 einbreið rúm) - Bókað
1 x 3/4 manna herbergi (3 einbreið rúm og 1 svefnsófi)
1 x 4 manna herbergi (2 einbreið rúm og 1 koja) - Bókað
verð á mann á nótt kr 4000
Einnig er tjaldstæði við skólann
kr 1000 á mann á nótt
http://www.arneshreppur.is/gisting.html
Bókanir: elinagla@yahoo.com eða s: 6633257

Ferðafélag Íslands, Norðurfjörður
(10 mín akstur í félagsheimilið)

Þessi herbergi eru laus 19.-24. júní
(og mögulega einhver laus rúm helgina 25.-27.)
Efri hæð:
1 x 2 manna herbergi
1 x 3 manna herbergi
2 x 4 manna herbergi
Neðri hæð:
1 x 6 manna herbergi
1 x 3 manna herbergi (það er nú þegar bókun í 1 rúm í þessu herbergi).
Verð á mann á nótt er kr 4000. Rúmföt fylgja ekki
Tjaldstæði er við Ferðafélagið og kostar nóttin
kr 1000 á mann
http://www.fi.is/skalar/nordurfjordur/
Vinsamlegast hafið samband við Ingunni hjá Ferðafélaginu : Ingunn@fi.is
Forbókun fyrir gesti vinnustofunnar gildir til 15.apríl

The Skin of the World
21st-24th of June
Árneshreppur - Iceland
Gistiheimilið Bergistangi, Norðurfjörður
(10 mín akstur í félagsheimilið)

2 x 2 manna herbergi (eldunaraðstaða og sameiginleg sturta
Verð á mann eina nótt: kr. 4500 ekki með sængurfötum
eða kr. 5500 með sængurfötum
http://bergistangi.is/
Bókanir: elinagla@yahoo.com eða s: 6633257

Hótel Djúpavík

(30-40 mín akstur í félagsheimilið)
1 x 2 manna herbergi með sængurfötum og morgunmat
verð á herbergi kr 12500
http://www.djupavik.is
Bókanir: djupavik@snerpa.is eða s: 4524037

Lækjarkot
1 herbergi með fjórum svefnplássum í 2 kojum
Verð á mann er kr 3800 án sængurfata
http://www.djupavik.is/laekjarkot/
Forbókun á Lækjarkoti er útrunnin en hafið samband við hótelið til að hvort það sé laust.
Bókanir: djupavik@snerpa.is eða s: 4524037

The Skin of the World
21st-24th of June
Árneshreppur - Iceland
Urðartindur, Norðurfjörður

(10 mín akstur frá félagsheimilinu)
Gestir vinnustofunnar eru með forbókun á eftirtöldum gistiplássum hjá Urðartindi til 25.maí:
20.-24.júní
Herbergi 1: 2 manna herbergi (mögulegt að bæta við rúmi)
Herbergi 2: 2 manna herbergi (mögulegt að bæta við rúmi)
Herbergi 3: 2 manna herbergi (mögulegt að bæta við rúmi)
Herbergi 4: 2 manna herbergi (mögulegt að bæta við rúmi)
Verð: herbergi kr 15800 – aukarúm kr 3500
Smáhýsi:
21.júní : 1 smáhýsi
22.júní : 2 smáhýsi
Svefnpláss fyrir 4. Verð kr 26000
Tjaldstæði við Urðartind:
kr 1200 á mann á nótt
http://urdartindur.is/
https://www.youtube.com/watch?v=93hoB4FwU58
Bókanir hjá: elinagla@yahoo.com eða s: 6633257

Ef öll gistirými bókast þá er möguleiki að einhverjir geti gist á dýnum í skólastofu í Finnbogastaðaskóla eða í
félagsheimilinu

