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Strandgata 96, 735 Eskifjörður 
Tel. (+354) 477 1247 / (+354) 893 6756

mjoeyri@mjoeyri.is /www.mjoeyri.is

Veitingastaðurinn Sjóhúsið
Randulffs-sjóhúsi

Eldhúsið opið frá 12:00 - 21:00 og húsið til 23:00
frá og með 1. júní - 31. ágúst. Einnig opið eftir samkomulagi.

Safn og gallerí

Einstök
upplifun!

Á fætur
í Fjarðabyggð
18. - 25. júní 2022

Göngu- og gleðivika fyrir alla fjölskylduna

 

Gönguvikan
2022
Upphafspunktar allra ferða eru 
númeraðir í tímaröð og merktir 
hér inn á kortið.

 

F

 

Neskaupstað Sími 477 1133

Neskaups tað  S ím i  477  1133

FJARÐABYGGÐ

STYRKTARAÐILAR:

Fyrir gönguna:
Skór, sokkar, sta�r, bakpokar og úrval af 
fatnaði fyrir margs konar veður.  
Tilboð í gönguvikunni!

Ferðaþjónustan Mjóeyri
Strandgata 120 · 735 Eskifjörður

Tel.: (+354) 477-1247 /(+354) 698-6980
mjoeyri@mjoeyri.is · www.mjoeyri.is

Komdu út 
að leika!
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Hvert sem leiðin liggur um Austurland er 
ferð til Fjarðabyggðar hverrar mínútu virði. 
Kynntu þér fjölbreytta möguleika svæðisins 
í ferðaþjónustu og afþreyingu og njóttu 
Fjarðabyggðar í allri sinni dýrð í sumar.

Sjáumst í Fjarðabyggð í sumar!

Fjarðab�gð
þú ert á góðum stað

Vegahn

LVF

HÉRAÐSPRENT

Austurlandi

SAMVINNUFÉLAG ÚTGERÐARMANNA
NESKAUPSTAÐ

FJARÐABYGGÐ

fullt af frábærum söfnum 
í fjarðabyggð

amazing museums in 
fjarðabyggð
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VISITFJARDABYGGD.IS

Málverkasafn Tryggva Ólafssonar Tryggi Ólafsson Art Collection
Safn á verkum eins af þekktustu núlifandi myndlistarmanna þjóðarinnar sem 
skipaði sér snemma á ferlinum í framvarðarsveit íslenskra myndlistarmanna með 
sérstæðum og auðþekkjanlegum stíl.
Tryggvi Ólafsson is born in 1940 at Norð�örður in Fjarðabyggð. He is one of Iceland´s 
best known contemporary artists. The museum displays his beautiful works.

Náttúrugripasafn Austurlands 
The East Iceland Museum of Natural History at Neskaupstaður
Brot af því besta úr náttúru landshlutans. Fuglar, �skar, skeldýr, villt spendýr, steinar, 
plöntur og skordýr er meðal þess sem þar er að �nna.
The museum displays the best of Icelandic nature; Icelandic mammals, shell�sh, birds, 
insects and stones as well as specimens from the East Icelandic �ora.

Safnahúsið í Neskaupstað  The Museum House in Neskaupstaður
✆ 477 1446/470 9063

Frakkar á Íslandsmiðum French Fishermen in Iceland
Hafnargata 12 ✆ 475 1170/470 9063   sofn@�ardabyggd.is

Sjóminjasafn Austurlands The East Iceland Maritime Museum
✆ 476 1605/470 9063 

Íslenska stríðsárasafnið The Icelandic Wartime Museum

sofn@�ardabyggd.is

✆ 470 9011/470 9063    sofn@�ardabyggd.is

sofn@�ardabyggd.is

Ferðist aftur til daga seinni heimsstyrjaldarinnar, fáið innsýn í lí�ð á stríðsárunum og
kynnist áhrifum hersetunnar á Reyðar�rði.
At the Icelandic Wartime Museum you can travel back to the days of the 2nd World War and 
the military occupation of Reyðar�örður. The museum gives a vivid insight into life during the 
war. The focus is on the impact of the occupation on the Icelandic people.

Nýtt og glæsilegt safn í nýuppgerðum húsakynnum Franska spítalans um 
líf franskra skútusjómanna á Fáskrúðs�rði á 19. og 20. öld. 
The museum traces the history of French sailors in Iceland in an interesting and 
exciting way. It is situated in the French Hospital in Fáskrúðs�örður, where the 
Icelandic Antiquities Preservation Society has rebuilt several period French 
houses, and restored them to their original state.

Sjóminja- og smiðjumunasafn  The Jósafat Hinriksson’s Maritime Museum
Safn stofnað af vélstjóranum og athafnamanninum Jósafat Hinrikssyni sem ættaður var 
frá Neskaupstað. Safnið byggir á munum sem tilheyra sjávarútvegi, járn- og eldsmíði, 
bátasmíði og gömlum atvinnuháttum.
The museum displays interesting objects relating to �shing, iron work, boat building and the 
old ways of the Icelandic people. It displays a replica of Jósafat´s father´s old iron workshop 
where Jósafat studied and started his career.

Munir sem tilheyra sjósókn og vinnslu sjávara�a, verslunarminjar og hlutir sem tilheyra 
ýmsum greinum iðnaðar og lækninga frá fyrri tíð.
The museum nostly exhibits objects and utensils relating to �shing and seafaring in general. 
It also displays various reminders of local trade, industry and medicine from the past. 
The collection is in a commercial building, „Gamla búð“, built in 1816.

10 - 18 alla daga
frá 1. júní til 31. ágúst 
eða eftir samkomulagi. 
10 - 6pm every day 
from June 1st 
- August 31 or by 
arrangement.

10 - 18 alla daga 
frá 1. júní til 31. ágúst 
eða eftir samkomulagi.
10 - 6pm every day from 
June 1st - August 31 
or by arrangement.

OPIÐ/OPEN

10 - 18 alla daga  
frá 1. júní til 31. ágúst 
eða eftir samkomulagi.
10 - 6pm every day from 
June 1st - August 31 
or by arrangement.

OPIÐ/OPEN

OPIÐ/OPEN

10 - 18 alla daga frá 
15. maí til 15. sept. eða 
eftir samkomulagi. 
10am - 6pm every day 
from May 15th - Sept. 
15th or by arrangement.

OPIÐ/OPEN



       Kl. 10:00
Svarta�all 1021m 
(eitt af �öllunum �mm í Gönguvikunni)    
Mæting við upphaf gönguleiðarinnar á gamla veginum 
y�r Oddsskarð. 
Hátíðleg stund í lokin, þar sem verið er að klára �öllin �mm
í gönguvikunni.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.
Verð kr. 3.000.-

        Kl. 14:00
Fjölskyldu �allganga á Sellátratind. (göngugarpaferð). 
Mæting við skíðaskálann í Oddsskarði.
Gengið frá skíðaskálanum og upp Sellátradal og þaðan 
út á tindinn.
Þetta er jafnframt síðasta gangan í göngugarpaleik 
gönguvikunnar.
Fararstjóri: Sævar Guðjónsson, 698 6980.
Verð kr. 1.000 fyrir fullorðna.
  
Kl. 20:00
Sjóræningjakvöldvaka á Mjóeyri við Eski�örð.
Lifandi tónlist, veitingar, varðeldur, �ársjóðsleit 
og �eira skemmtilegt fyrir krakka á öllum aldri.
Aðgangur ókeypis í boði Laxa.

       Kl. 10:00
Hallberutindur 1118 m  (eitt af �öllunum �mm 
í Gönguvikunni).   
Mæting á bílastæðinu við Dali í Fáskrúðs�rði sunnan við 
Fáskrúðs�arðargöng.
Gengið upp Innri Þverárdal og þaðan á tindinn. Fagurt útsýni 
y�r Fáskrúðs�örð og Reyðar�örð.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.
Verð kr.3.000.-

        Kl. 18:00
Fjölskylduganga upp með Gilsá í Fáskrúðs�rði.
(göngugarpaferð).
Mæting á bílastæðið utan við Gilsá við norðanverðan 
Fáskrúðs�örð. Gengið upp með Gilsá og bakvið foss í ánni. 
Fararstjóri Eyþór Friðbergsson 865 2327.
Verð krónur 1.000.-

Kl. 21:00
Kvöldvaka á grunnskólalóðinni á Fáskrúðs�rði. 
Lifandi tónlist og veitingar.
Kvöldvakan er í umsjá Gönguklúbbs Suður�arða 
og í boði  Loðnuvinnslunnar.

Dagskrá gönguvikunnar

Laugardagur 18. júní

    

 

 

 

   

Sunnudagur 19. júní

      

 

Mánudagur 20. júní

    

  

 

 

 

 

Föstudagur 24. júní

Fimmtudagur 23. júní Laugardagur 25. júní

        Kl. 10:00
Göngu- og bátsferð á Barðsneshorn     
Mæting við Safnahúsið (rautt hús) í Miðbæ 
Neskaupstaðar þaðan sem bátur �ytur fólk að Barðsnesi.

1. Gengið frá Barðsnesbænum og út með Rauðubjörgum 
og y�r á Mónes. Steingervinga í �örunni leitað. Gengið út 
á Barðsneshorn og þaðan inn á Barðsnes.ca.15 km.
Leiðsögumaður Sævar Guðjónsson s: 698 6980.

2. Gengið frá Barðsnesbænum og út í Mónesskarð. Þaðan að 
Rauðubjörgum og inn að Barðsnesi aftur. Rólegheita ganga.
Fararstjóri: Sigurborg Hákonardóttir 893 1583.

3. Gengið frá Barðsnesi upp í Síðuskarð og þaðan á �allið 
Sandfell. Ef tími er til verður gengið  út brúnina út að 
Skollaskarði. Glæsilegt útsýni er á þessari leið. 
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson 864 7694. 

Báturinn tekin til baka um kl. 18:00.  Verð kr. 6.000.-
3.000 kr. fyrir 16 ára og yngri. (bátsferð innifalin í verðinu 
og verða börn að vera í fylgd með fullorðnum).

Nauðsynlegt er að skrá sig í þessar ferðir hjá 
Sævari Guðjónssyni, 698 6980 eða mjoeyri@mjoeyri.is, 
fyrir kl. 12.00 föstudaginn 17. júní.

Kl. 21:00
Kvöldvaka í Randul�s-sjóhúsi Eski�rði.
Söngskemmtun með söng og leikkonunni Þórunni 
Clausen og Andra Bergmann.
Frítt inn í boði Gönguvikunnar.

        Kl. 10:00 
Gönguferð frá Kolfreyjustað í Fáskrúðs�rði 
að   Kolmúla í Reyðar�rði.   
Mæting kl 10:00 við Skarðsá utan við Kolmúla við 
sunnanverðan Reyðar�örð þar sem ferðin endar. 
Sameinast í bíla frá Kolmúla y�r að Kolfreyjustað í Fáskrúðs�rði 
þar sem gangan byrjar. Gengið út með brúnum undir Staðar-
heiði og upp í Halakletts skarð. Möguleiki er fyrir þá sem vilja að 
ganga á Halaklett. Síðan haldið niður Langahjalla Reyðar�arðar 
megin að Kolmúla. Stórfenglegt útsýni er á þessari leið m.a. y�r 
Andey Skrúð og Vattarnes.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson 864 7694.
Verð krónur 3.000.-

    Kl. 16:00
Gönguferð við Eyri í Reyðar�rði. Mæting utan við 
eyðibýlið Eyri í sunnanverðum Reyðar�rði.
Gengið upp með Eyrarárgili og þaðan meðfram þrígiljum 
að Eyrará ytri og niður með henni. Gilin og fossarnir skoðaðir.                                                                                                     
Fararstjóri Sævar Guðjónsson 698 6980.
Verð kr. 1.000 fyrir fullorðna.

Kl. 18:30
Kvöldvaka á Eyri í Reyðar�rði.
Gönguferð varðeldur, lifandi tónlist og veitingar 
í boði Egersund Ísland.
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        Kl. 10:00
Flögutindur í Breiðdal 918 m 
(eitt af �öllunum �mm í Gönguvikunni)    
Mæting við Flögufoss að sunnaverðu í Breiðdal.
Gengið upp í Beru�arðarskarð. Þaðan í átt að Flögutindi 
með fram Grýlutindi. Gríðarfallegt útsýni y�r Beru�örð, 
Breiðdal og �allgarðinn milli Beru�arðar og Breiðdals.
Gengið niður að Flögufossi. 
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.
Verð kr.3.000.-
          
        Kl. 18:00
Þverhamarshjalli Breiðdalsvík. (göngugarpaferð).        
Mæting við a�eggjarann að vatnsbólinu utan við 
a�eggjarann að Breiðdalsvík.
Gengið upp á hjallann og haldið eftir honum til austurs. 
Fallegt útsýni y�r Þverhamar, Breiðdalsvík og nágrenni.
Fararstjóri: Helga Hrönn Melsteð, 860 6813.
Verð kr. 1.000 kr fyrir fullorðna.

Kl. 20:00
Kvöldvaka við Frystihúsið Bílasafn á Breiðdalsvík.
Lifandi tónlist og veitingar í boði Kaupfélagsins á Breiðdalsvík 
og Frystihúsið Bílasafn á Breiðdalsvík.
 

Miðvikudagur 22. júní

       Kl. 10:00
Andri í Eski�rði 901m (eitt af �öllunum �mm í gönguvikunni)    
Mæting við hitaveituborholuna að norðanverðu 
í Eski�arðardal. Ekið inneftir framhjá Kirkju- 
og menningarmiðstöðinni.
Gengið upp með Innri Þverá og upp hornið á �allinu að 
toppnum. Mjög fallegt útsýni y�r Eski�örð, Eski�arðarheiði 
og út Reyðar�örð.
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.
Verð krónur 3.000.-

        Kl. 18:00
Fjölskylduganga upp með Helgustaðaárgili. 
(göngugarpaferð).
Mæting utan við Helgustaðará við norðanverðan 
Reyðar�örð.
Gengið upp með gilinu að vestanverðu og bergangar og 
fossar skoðaðir.  Gengið niður með gilinu að austanverðu, 
ef aðstæður leyfa.
Fararstjóri Kamma D. Gísladóttir, 8471690
Verð kr. 1.000.-

Kl. 20:00
Kvöldvaka á Helgustaðareyri.
Lifandi tónlist, varðeldur og veitingar í boði Landsbankans.
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        Kl. 10:00
Oddsdalur- Víkurheiði. Ca.15 km.        
Mæting á Mjóeyri við Eski�örð kl 9:30 þar sem sameinast 
er í bíla. Einnig er hægt að mæta kl 10:00 á bílastæðið við 
upphaf gönguleiðarinnar um Op á Oddsdal Norð�arðar 
megin á gamla Oddsskarðsveginum. Gengið frá Oddsdal 
um Op með fram Glámsaugnatindi og Grákolli um Jónsskarð 
og Mið�óa�all á Náttmálahnjúk og þaðan niður á Víkurheiði.
Leiðsögumaður: Sævar Guðjónsson, 698 6980.
Verð kr. 3.000.-

        Kl. 13:00
Fjölskylduganga um fólkvanginn/friðlandið á Hólmanesi.
Mæting á útsýnis staðnum upp á Hólmahálsi.
Gengið niður að Urðarskarði og þaðan hringinn út fyrir 
Hólmaborg, Sauðahellir, Ögmundargat, Gránubás og �eira 
skoðað á leiðinni. Þeir sem treysta sér ganga á Hólmaborgina.
Fararstjóri: Landvörðurinn á svæðinu.
Verð kr. 1.000 fyrir fullorðna.

Kl. 20:00
Lokakvöldvaka á Mjóeyri við Eski�örð.
Útisvið, lifandi tónlist, varðeldur, veitingar og veittar 
viðurkenningar Gönguvikunnar og �eira.
Aðgangur ókeypis í boði Gönguvikunnar og Eskju.

Kl. 22:00 - 01:00
Sjóhúspartý á Randul�s-sjóhúsi.
18 ára aldurstakmark. Frítt inn í boði Randul�s-sjóhúss.

14

15

Allar gönguferðirnar eru tölusettar 
og á kortinu hér að aftan er upphafsstaður 
ferðanna merktur ásamt helstu stöðum 
er tengjast gönguvikunni. 

Hægt er að kaupa Gönguvikukort sem veitir aðgang 
að öllum viðburðum gönguvikunnar 
Kortið fæst hjá Ferðaþjónustunni Mjóeyri, 
Randul�s-sjóhúsi og hjá fararstjórum göngu- 
og gleðivikunnar. Kortið kostar 20.000 kr.
Hægt er að kaupa göngukort Ferðafélags 
Fjarðamanna og Göngufélags Suður�arða 
á eftirtöldum stöðum:
Neskaupstaður: Fjarðasport, Nesbær 
Eski�örður: Randul�s-sjóhús, Shell skálinn 
og Ferðaþjónustan Mjóeyri.
Reyðar�örður: Söluskáli Olís, Veiði�ugan 
og Íslandspóstur.
Stöðvar�örður: Brekkan
Mjói�örður: Sólbrekka
Egilsstaðir: Upplýsingamiðstöð ferðamanna

Sundlaugar í Fjarðabyggð: 
Norð�örður: Útilaug með vatnsrennibrautum, 
pottum, gufubaði, líkamsræktarstöð og frábærri 
sólbaðsaðstöðu.  Opið virka daga frá 06:00-20:00 og 
um helgar frá 10:00-18:00.
Eski�örður: Útilaug með vatnsrennibrautum, 
heitum pottum, gufubaði og líkamsræktarstöð.  
Opið virka daga frá 06:00-21:00 og um helgar frá 
10:00-18:00.
Stöðvar�örður: Lítil útilaug með heitum potti, opin 
virka daga frá 13:00-19:00, á laugardögum frá 
13:00-17:00 og á sunnudögum frá 13:00-17:00.
Breiðdalur: Lítil útilaug með heitum potti, opinn 
virka daga frá kl. 14-20 og um helgar frá 13:00-17:00. 

Fjallagarpur gönguvikunnar:
Til þess að hljóta nafnbótina Fjallagarpur Göngu- 
vikunnar þarf að safna stimplum hjá fararstjórum 
fyrir hvert gengið �all. Fullstimpluðu skjali er afhent 
fararstjóra í lok síðustu göngu og er veitt viðurkenn- 
ing, á lokakvöldvöku Göngu og gleðivikunnar, fyrir 
afrekið. Unglingar, �mmtán ára og yngri fá einnig 
viðurkenningu eftir að hafa gengið á þrjú af �mm 
verðlauna�öllunum að eigin vali. Börn og unglingar 
verða að vera í fylgd fullorðinna. 

Náttúrufræðinámskeið 
Náttúrfræðinámskeið fyrir 8-10 ára  á vegum 
Náttúrustofu Austurlands og Ferðaþjónustunnar 
Mjóeyri verður alla virku dagana eða 20.-24.júní  
frá kl. 9.00  – 12.00. Námskeiðið fer fram á Mjóeyri 
og nágrenni. Skemmtilegt og fræðandi námskeið. 
Börn göngugarpa hafa forgang að námskeiðinu.
Börnin fá viðurkenningu fyrir þátttökuna á loka- 
kvöldvökunni.
Skráning er hjá Náttúrustofu Austurlands 
í síma 477-1774  eða á na@na.is

Fyrir unga göngugarpa:
Frítt er fyrir 16 ára og yngri í gönguvikuna, nema 
annað sé tekið fram, en skilyrði er að börn séu í fylgd 
með fullorðnum. Börn 12 ára og yngri geta hlotið 
nafnbótina Göngugarpur Gönguvikunnar með því 
að fara í allar �ölskyldugöngurnar sem eru á virku 
dögunum í gönguvikunni og fá viðurkenningu á 
lokakvöldvökunni. Unglingar 15 ára og yngri þurfa 
aðeins þrjú �öll til að hljóta nafnbótina Fjallagarpur 
Gönguvikunnar í �mm �alla leiknum og fá viður- 
kenningu á lokakvöldvökunni.

Gönguvikufjöllin fimm eru:
Hái Járnskari 619 m

Hallberutindur 1118 m
Andri 901 m

Flögutindur 918 m
Svarta�all 1021 m

       Kl. 10:00.
4. Hái-Járnskari. 619 m 
(eitt af �öllunum �mm í Gönguvikunni)  
Mæting við bílastæðið ofan við Skuggahlíðarbjarg.
Gengið út með Skuggahlíðarbjargi og upp að Vegahnjúk. 
Þaðan haldið Hellis�arðar megin út á �allið.
Svipuð leið tekin til baka. 
Fararstjóri: Kristinn Þorsteinsson, 864 7694.
Verð kr. 3.000.-

         Kl. 18:00 
Ganga upp að Hólatjörnum í Fannardal (göngugarpaferð). 
Mæting innan við Naumamel í Fannardal.
Gengið upp með tjörnunum og lí�ð kringum þær skoðað.
Farið niður með Tandrastaðaá.
Fararstjóri: Þórður Júlíusson 891 8036.
Verð kr. 1.000.- 

Kl. 20:00
Kvöldvaka innan við Naumamel í Fannardal.  
Lifandi tónlist varðeldur og veitingar 
í boði Síldarvinnslunnar.
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