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Gönguleiðir í Djúpavogshreppi
Hiking Routes in Djúpivogur Municipality

Hér á eftir fer stutt lýsing á ýmsum þekktum göngu- og reiðleiðum á svæðinu. Upplýsingar um 
GPS-hnit (WGS84) koma víða að. Ekki er tekin ábyrgð á þeim. Látið vita ef um skekkjur er að 
ræða:  djupivogur@djupivogur.is. Áætlaður göngutími miðast við þægilegan gönguhraða (2,5 - 
4 km á klst.), en er að sjálfsögðu aðeins til viðmiðunar. Virðið ávallt náttúruna, gætið varkárni 
og styggið ekki sauðfé eða annan búsmala að óþörfu. Sýnið fuglum og gróðri virðingu. Ferðist 
sem mest á skilgreindum leiðum og skiljið við hlið eins og komið var að þeim. Látið alltaf vita af 
ferðum ykkar t.d. með því að skrá ferð ykkar á www.safetravel.is - það eykur öryggi. Athugið að 
hreindýraveiðitímabil stendur yfir á svæðinu 15. júli – 20. september. 
The following is a brief description of various known hiking and riding trails in this area. The 
information on GPS coordinates (WGS84) comes from varying sources, and no responsibility is 
taken for them. Please let us know about any errors: djupivogur@djupivogur.is. The estimated 
walking time is based on a comfortable pace (2.5-4 kph) and is only to give some idea of it. 
Please respect nature at all times, including the birds and vegetation. Do not frighten sheep or 
other livestock unnecessarily, and leave any gates as you found them. Use caution, remaining on 
designated trails where they exist. For safety’s sake, always inform someone of your travel plans, 
for instance on the website www.safetravel.is. Note that the reindeer-hunting season for the area 
lasts from 15 July to 20 September. 

Leiðalýsingar / Route descriptions
1. Kjalfjallstindur (peak)                            12.5 km 4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 526 m
Gengið er frá akveginum yfir Öxi (64°49,78-14°39,56) eftir Kjalfjalli (Kistufelli) og áleiðis að 
Kjalfjallstindi (1116 m). Þægileg ganga á þennan nyrsta tind Djúpavogshrepps. 
Starting at the road over Öxi pass (64°49.78-14°39.56), follow the Kjalfjall (Kistufell) shoulder 
till reaching Kjalfjallstindur (1116 m). This easy walk brings you to the northernmost peak of the 
municipality. 

2. Berufjarðarskarð (pass)                                             7.5 km 2 klst/hrs 
Hækkun/Rise in elevation 669 m                                   Reiðleið/Riding route
Frá Breiðdal er hægt að ganga frá tveimur stöðum. Annars vegar frá Höskuldsstöðum (utan korts) 
og frá Flögu (64°49,03-14°23,02) en leiðirnar sameinast fljótlega við Vegaskarð. Áfram er haldið 
sem leið liggur upp í Berufjarðarskarð (64°49,22-14°26,61). Niður í Berufjörð er farið fyrir innan 
og meðfram Svartagili að Sótabotni, en gengið er niður milli botnsins og gilsins og niður með því 
endilöngu alla leið niður að bæ í Berufirði (64°47,84-14°29,03).
There are two choices for a starting point on the Breiðdalur side, either Höskuldsstaðir (off the 
map) or Flaga (64°49.03-14°23.02); these two paths soon merge in the lower pass of Vegaskarð. 
From there you continue over the main pass, Berufjarðarskarð (64°49.22-14°26.61), and down 
into Berufjörður fjord. Stay just west of Svartagil gorge while descending to the farm named 
Berufjörður (64°47.84-14°29.03), but avoid going as far west as the deep hollow of Sótabotn.

3. Stangarskörð (passes)                                 8 km 3 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 700 m
Farið er upp frá Skriðustekk (64°48,98-14°19,14) og gengið upp með Skriðuá inn dalinn. Fyrir 
botni hans er fjallið Stöng (965 m) en beggja vegna þess eru Stangarskörð, ytra (64°46,78-
14°20,73) og innra (64°46,97-14°21,69). Skömmu áður en komið er í innra skarðið sést eina 
mögulega uppgönguleiðin á tindinn, en hún er ekki fær nema vönum og aðeins tveimur í einu, 
en töluvert lausgrýti er í gjótunni. Niður í Berufjörð er síðan létt ganga niður undir Skálaás og að 
Skála (64°45,48-14°22,88).
Leaving from the old farm of Skriðustekkur (64°48.98-14°19.14), head up the valley of the 
Skriðuá river until you near the mountain of Stöng (965 m), where you have to choose whether 
to take the westerly (64°46.78-14°20.73) or the easterly (64°46.97-14°21.69) pass around it. Just 
before topping the westerly pass, you will spot the only possible way up onto the peak, but it is 
inaccessible to those unused to difficult climbing. There is considerable loose rock in a crevice, 
and only two people should go up at a time. Descending to Berufjörður fjord, however, is easy, 
past Skálaás ridge to Skáli farm (64°45.48-14°22.88).

4. Fagradalsskarð (pass)                              13 km 5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 600 m 
Farið er frá Fagradalsbænum (64°46,79-14°12,39) og gengið meðfram Fagradalsá inn dalinn. 
Fagradalsskarð (64°44,30-14°14,84) liggur milli Grjótártinds og Hrossatinds. Þaðan er gengið 
niður með Krossánni út Krossdal í átt að hringvegi (64°41,69-14°11,69).
Walk up the valley of Fagridalur from the farm named after it (64°46.79-14°12.39) and then along 
the river named after it, Fagradalsá, till crossing the pass also named after it, Fagradalsskarð 
(64°44.30-14°14.84), between Grjótártindur and Hrossatindur peaks. Descend the Krossá river 
through its valley to reach Ring Road 1 (64°41.69-14°11.69).

5. Skammadalsskarð (pass)                        12 km 5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 650 m
Gengið er frá akvegi (64°46,82-14°09,34) inn Skammadal, sem er fyrir utan Skjöldólfsstaði og 
með ánni inn dalinn. Skammadalsskarð (64°44,27-14°12,21) liggur milli Hrossatinds og Kjalfjalls. 
Gengið er síðan niður í Krossdal inn á sömu leið og þegar farið er um Fagradalsskarð (leið 4) og 
áfram að hringvegi (64°41,69-14°11,69). 
As you leave the road (64°46.82-14°09.34) to ascend Skammidalur, you keep east of 
Skjöldólfsstaðir farm. After crossing Skammadalsskarð (64°44.27-14°12.21), between the 
summits of Hrossatindur and Kjalfjall, you go down into Krossdalur valley and continue along it to 
the Ring Road (64°41.69-14°11.69), as in Rte 4. 

6. Krosstindur – Núpstindur (two peaks)                                   Leið/Rte 6a 9 km 4 klst/hrs 
Hækkun/Rise in elevation 800 m
Lagt er af stað frá hringvegi (64°41,69-14°11,69) og gengið upp með Krossá. Þaðan er 
gengið upp á sniðið og út brúnirnar þar til komið er að Krosslæk. Læknum er svo fylgt 
þar til komið er upp í Krossskarð (64°43,19-14°08,20). Síðan er gengið út á Krosstind, 
en þaðan má sjá Hvalbak í góðu skyggni. Frá Krosstindi er auðveld leið út á Núpstind.  
Í bakaleiðinni er gengið út á Arnartinda og þaðan inn Grasaleitar og svo út með Krossá (leið 6b).
Depart from the Ring Road (64°41.69-14°11.69) up along the Krossá river, then turn sideways 
up the slope and follow the slope edges to the Krosslækur stream. Stay beside it until reaching 
Krossskarð pass (64°43.19-14°08.20), then climb to Krosstindur, from which Hvalbakur skerry 
can be seen in good weather. From Krosstindur it is easy to continue to Núpstindur. You can 
return on Rte 6b by hiking onto Arnartindar crests and along the slopes of Grasaleitar before 
descending to the Krossá once more.

7. Krossskarð (pass)                           11.5 km 5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 650 m
Farið er af veginum nokkru fyrir innan Ós í Breiðdal, við Djúpadalsá (64°46,04-14°04,21). Gengið 
er sem leið liggur upp með ánni dalinn á enda, en Krossskarð (64°43,19-14°08,20) er fyrir 
botni hans. Farið er niður fyrir ofan og innan Krosslæk og niður undir mynni Krossdals niður að 
hringvegi (64°41,69-14°11,69).
Just west of Ós farm, hike up the Djúpadalsá river valley (64°46.04-14°04.21) until you reach 
its upper end, below Krossskarð (64°43.19-14°08.20). Descending, stay above and west of the 
Krosslækur stream until its valley ends, then continue SW to the Ring Road (64°41.69-14°11.69).

8. Ósfjall – Goðaborg (mountains)                            7 km 3-4 klst/hrs Hæst/Max. altitude 640 m
Gönguleið upp á Ósfjall og út á Goðaborg (623 m) en mjög fallegt útsýni er á þessari leið. Farið 
er upp rétt utan við Ós frá vegi (64°45,75-14°03,40) og upp í Stuttadal. Hann er genginn á enda 
en fyrir botni hans rísa Sátur (716 m). Milli Stuttadals og Krossdals otar Goðaborg kolli sínum 
fram að sjó.
This route onto Ósfjall and the Goðaborg crest (623 m) offers beautiful views. Beginning at the 
road (64°45.75-14°03.40) just east of Ós farm, walk up Stuttidalur valley, with Sátur summit (716 
m) rising in front of you. Atop the towering cliffs of Goðaborg, you can look past Krossdalur valley 
and out to sea.

9. Krossdalur – (valley) Stigi (path)                                     4.5 km 2 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 290 m
Gönguleið inn Krossdal í Breiðdal og inn fyrir Bæjarhnjúk. Farið er af stað við Krossá (64°44,83-
14°00,71) og gengið sem leið liggur upp með ánni inn Krossdal, og síðan inn fyrir Bæjarhnjúk, en 
niður brúnirnar er aðeins ein leið um svokallaðan Stiga. Gengið aftur niður að hringvegi, skammt 
fyrir innan eyðibýlið Streiti (64°43,15-14°02,51).
Leaving the road by the Krossá river (64°44.83-14°00.71), head up Krossdalur and then west of 
Bæjarhnjúkur peak. The only way down the steep slope below is named Stigi. You reach the Ring 
Road again just west of the abandoned Streiti farm (64°43.15-14°02.51).

10. Streitishvarf (tip of peninsula)                                      2 km 1.5 klst/hrs 
Mjög skemmtileg og létt gönguleið meðfram ströndinni við Streitishvarf. Gott er að ganga út 
frá afleggjara, niður að Streitisvita og með ströndinni í nágrenni vitans. Gæta skal varúðar á 
klettabrúnum við sjó.
An enjoyable, easy route along the Streitishvarf coast. Depart at the turnoff, walk down to the 
lighthouse and continue along the shoreline. You have to take care on the cliffs along the shore.

11. Berunes (farm, hostel)
Frá Farfuglaheimilinu á Berunesi eru nokkrar gönguleiðir til fjalls og með sjó. Göngufólki er bent á 
að hafa samband við starfsfólk farfuglaheimilisins um nánari leiðbeiningar.
There are several walking trails leading from the Berunes Youth Hostel, either towards the 
mountains or the sea. Simply contact the people working at the Youth Hostel for more directions.

12. Axlir, norðan við mynni Fossárdals (from the north end of Fossárdalur valley) 
5 km 2.5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 100 m
Upphafsstaður er við gistihús á Eyjólfsstöðum. Gengið er norðaustur eftir Bæjarásnum norður 
fyrir Sandbrekkulæk, þaðan er svo gengið út á klettabrúnir og eftir þeim þar til komið er í 
svokallað Stórgrýti (klofa þarf yfir tvær girðingar á þessari leið). Í bakaleið er rétt að hækka sig 
upp á Nauthúshjalla sem liggur undir háum klettum og eftir honum heim undir Fossárdalsbæi 
(64°45,31,5-14°30,39,9). Önnur mjög stutt og falleg leið er merkt í Fossárklifum, en þar er 
svokallaður Arnarbólshjalli, 0,8 km, 15 mín. Upphafsstaður er melur, nyrst á neðsta hjalla í 
Fossárklifum (64°45,21,5-14°28,52,1). Þaðan er gengið eftir götuslóða með fallegt útsýni yfir 
Berufjörðinn og Strandafjöllin. 
Leaving the Eyjólfsstaðir guesthouse, you head NE along the shoulder of Bæjarás. After passing 
the stream Sandbrekkulækur, you continue to the edge of the cliffs and follow them until reaching 
the rocks of Stórgrýti. This involves crossing two fences along the way. To return, it is best to go 
upwards onto the Nauthúshjalli shoulder, which lies beneath high cliffs, and follow it back to below 
the farmsteads in Fossárdalur valley (64°45.31.5-14°30.39.9). Another pretty, short route of only 
15 min. goes along the shoulder Arnarbólshjalli and is 0.8 km long. At the northern end of the 
lowest shoulder (64°45.21.5-14°28.52.1) in the switchbacks going up into Fossárdalur, you will 
see a sign in a gravelly area where you can start walking along the old track, with its scenic view 
of the fjord and the mountains along its north shore. 

13. Hvítárdalur (valley)                    6 km 2.5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 560 m
Gangan hefst á gömlum vegarslóða beint upp af bænum Urðarteigi (64°42,99-14°24,07), upp í 
mynni Sauðdals. Þaðan er svo gengið inn fláa og inn í Hvítárdal. Úr Hvítárdal þarf að ganga niður 
skammt innan við Hvítá niður Brattasnið. Þetta er eina færa leiðin niður úr dalnum.
Start off on the old vehicle track just above Urðarteigur farm (64°42.99-14°24.07) and hike into 
the lower end of Sauðdalur valley, before following the slope into Hvítárdalur. There is only one 
good way back down from the other side of the valley, which involves crossing Brattasnið, just 
north of the Hvítá river.

14. Búlandstindur (mountain)                           6/10 km 6 klst/hrs
Tvær leiðir henta til göngu á Búlandstind, en einnig er hægt að fara þær sem hringleið. Ef farin er 
leið 14a (6 km) þá er keyrður vegslóði sem liggur meðfram Búlandsá sunnanverðri að stíflu sem 
er í dalnum miðjum (64°40,61 N-14°25,98 V). Þaðan er gengið beint upp grasi grónar brekkur 
innan við Stóruskriðugil í stefnu á skarð fyrir innan Búlandstind. Þaðan rekur leiðin sig þar til 
efsta tindi (1069 m) er náð með dálitlu klettabrölti. Leið 14b (10 km) er nokkuð erfið og ekki 
fyrir lofthrædda því farið er um bratta hjalla. Leiðin hefst við bílastæði lítillega inn með aurum 
Búlandsár að vestanverðu. Gengið er upp með ánni að rústum af Seli (64°40,622-14°23,873) og 

þaðan áfram upp á Goðaborg sem er hjallur sem skarar fram úr Búlandstindi. Eftir að þangað er 
komið er gengið skáhallt inn hjallana og upp á Búlandstind. 
You have a choice of two routes, but can also do a round trip by going up one and down the other. 
For 14a (6 km), drive or cycle up the vehicle track east and south of the Búlandsá river to the 
dam halfway up the valley (64°40.61-14°25.98). You then head up the grassy slopes on the west 
side of Stóruskriðugil ravine towards the opening between cliffs that is SW of Búlandstindur. From 
there you will have to clamber through some cliffs to reach the summit (1069 m). Route 14b (10 
km) is fairly difficult and not suitable for those afraid of heights, as it involves steep slopes. The 
route starts not far from the Ring Road, at a parking spot on gravel along the west bank of the 
Búlandsá. Follow the river to the farming ruins called Sel (64°40.622-14°23.873), then climb up 
onto the Goðaborg shoulder below the uppermost peak. Gradually work your way up along such 
shoulders to the very top. 

15. Æðarsteinsviti (lighthouse)                                  4 km 1.5 klst/hrs
Þægileg ganga í nágrenni Djúpavogs. Hægt er að hefja gönguna hvar sem er í þorpinu en frá 
Innri–Gleðivík er gengið sem leið liggur með sjónum út að vitanum. Þaðan er haldið áfram með 
fjörunum að Sandbrekkuvík og síðan í vestur í átt að Ytri-Hálsum. Síðan er gengið að Rakkabergi 
þar sem gömlu þjóðleiðinni er fylgt út á Djúpavog.
This easy walk stays close to Djúpivogur village and can be started anywhere there. Upon 
reaching the quay at Innri-Gleðivík, you continue by the shore to the lighthouse and onwards to 
the inlet of Sandbrekkuvík. You then walk SW towards the ridge Ytri-Hálsar and reach the sharp 
face of Rakkaberg. From there, the former main road leads back to the village.

16. Búlandsnes (peninsula)                                          9 km 2.5 klst/hrs
Létt og áhugaverð leið til fjöru- og fuglaskoðunar. Upphaf göngu er við Bóndavörðuna á Djúpavogi, 
en þaðan er haldið í norðaustur eftir Langatanga í átt að Hvítasandi. Þaðan er haldið meðfram 
ströndinni, yfir Grjóteyrartanga og að Grunnasundi. Grunnasund verður ófært á flóði og verður 
þá að taka krók með Grunnasundi vestur að flugvelli þegar svo háttar til. Frá flugvelli er síðan 
gengið í austur sunnan megin sundsins út í Úlfsey og aðrar landfastar eyjar þar fyrir utan. Mjög 
stór hluti gönguleiðarinnar utan við Grunnasund er á sandi. Þegar gengið er til baka er farið með 
flugvelli upp að vötnunum Fýluvogi og Breiðavogi en þar er ákjósanlegt svæði til fuglaskoðunar, 
m.a. fuglaskoðunarhús. Með Breiðavogi að norðan er síðan gengið upp í svokölluð Loftskjól og 
þaðan áfram að Bóndavörðu. Nákvæmara kort yfir gönguleiðir um Búlandsnes er fáanlegt á 
upplýsingamiðstöðinni á Djúpavogi.
Easy, interesting route for exploring the seashore and spotting birds. Starting at the cairn 
Bóndavarða, right by the village, you head NE on the tongue Langitangi to reach Hvítisandur 
beach. From there, follow the shoreline eastwards, crossing the tongue Grjóteyrartangi to reach 
the flats of Grunnasund. If high tide covers them, you must cross the peninsula to the airport and 
walk east from there. In either case, the goal is to cross the flats in order to reach Úlfsey and other 
former islets which sand has now joined to the peninsula. On the return journey, follow the airstrip 
towards the ponds of Fýluvogur and Breiðivogur, which are ideal for watching birds and even offer 
a hide (blind). Return to Bóndavarða by walking via the north side of Breiðivogur and then up past 
the Loftskjól basalt dyke. More detail and further Búlandsnes trails appear on a special map you 
can get at the Djúpivogur information office.

17. Hálsaskógur (tree grove)
Stutt gönguleið um skógræktina. Gengið frá bílastæði við bæinn Ask rétt innan við Djúpavog. 
Í skógræktinni eru kurli lagðir göngustígar, auk þess sem bekki og borð er að finna meðfram 
stígnum. Hálsaskógur er tilvalinn áningastaður til að borða nesti og njóta útivistar.
It is pleasant to walk in the shelter of trees that volunteers have grown in this pretty spot. You start 
from the parking area by the farm Askur, not far west of Djúpivogur village. Trails paved with wood 
chips lead you to benches and tables, making this an ideal spot to have a picnic and be outside, 
even in windy conditions.

18. Hálsar (ridge)                                    5.5 km 2.5 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 160 m
Frekar létt ganga. Gengið af stað með leið 19 en þegar komið er upp er farinn stuttur hringur um 
Hálsana. Þaðan er fallegt útsýni yfir Búlandsnes.
This fairly easy walk begins the same as Rte 19, but turns off up on the ridge to make a short loop 
there and provide a panorama of the peninsula.

19. Hálsfjall (mountain)                                        8 km 3-4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 400 m 
Frekar létt fjallganga og er útsýni gott á þessari leið yfir Hamarsfjörð og úteyjar. Upphaf 
gönguleiðar (64°39,36-14°21,24) er skammt innan við bæinn Merki, en þaðan er gengið upp á 
Hálsa og sem leið liggur upp á Hálsfjall.
For a mountain climb, this is quite easy, and the view of the fjord to the south and the islands out 
to sea is exhilarating. You first go up onto Hálsar ridge from just west of Merki farm (64°39.36-
14°21.24), then head for the summit of Hálsfjall.

20. Klofskarð (pass)                        10 km 4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 600 m
Upphaf leiðar er við fjárrétt hjá Hamarsseli (64°39,58-14°33,12). Gengið út Selhjalla sem leið 
liggur út í Klofskarð (64°40,13-14°27,38). Fallegur steinbogi er í Selhjallabrúnum upp af eyðibýlinu 
Hamri. Úr Klofskarði er gengið inn Ívarshjalla og síðan út Búlandsdal með Búlandsá.
Depart at the sheep pens (64°39.58-14°33.12) SE of Hamarssel farm and walk up on Selhjalli 
shoulder and along it to Klofskarð (64°40.13-14°27.38), stopping to view the pretty stone arch 
at the edge of the shoulder, directly above the remains of Hamar farm. West of the pass, use 
the shoulder on that side, Ívarshjalli, to walk into and then down Búlandsdalur valley, following 
Búlandsá river.

21. Hrossatindur (peak)                         16 km 8 klst/hrs Hæst/Max. altitude 1,156 m
Gengið er eftir jeppaslóða sem liggur inn eftir eyrunum neðan við Hamarssel að Einstigi 
(64°40,17-14°35,00). Gott er að ganga upp með Langagili utanverðu. Þegar komið er upp undir 
efstu brúnir er léttara að ganga dálítið fjær gilinu. Þegar komið er upp á sléttlendi efst í Mótungum 
er tekinn sveigur til vesturs í skarð fyrir innan Hrossatind og þaðan út á tindinn (1156 m). 
A 4WD track on the river flats below Hamarssel farm brings you to where the stream out of 
Langagil gorge runs down at Einstigi (64°40.17-14°35.00). Staying just east of the gorge, head 
for the rim of the slopes above, whereupon it is easiest to keep somewhat away from the gorge. 
In the flatter Mótungur, you should veer westwards to use the pass west of Hrossatindur and go 
from there to the top (1156 m). 

22. Krákhamarstindur / Hnúta (peaks)                                9 km 3-4 klst/hrs 
Upphaf gönguleiðar getur verið á tveimur stöðum. Ytri leiðin er meira krefjandi og brattari. Upphaf 
hennar er við afleggjara að sjónvarpshúsi við Melrakkanes (64°35,91-14°26,05). Fyrst er gengið 
til norðausturs þar til komið er upp á Neðrafjall. Þaðan er sveigt til vesturs að Krákhamarsbotnum 
(64°36,79-14°27,75). Hægt er að ganga til vesturs á Krákhamarstind (737 m) eða til austurs 
á Hnútu (460 m). Innri leiðin á upphaf við vegamótin að Bragðavöllum (14°29,54-64°38,32). 
Fyrst er gengið til suðausturs um sund og upp þar sem Knarrarósará fellur fram af Arabólshjalla 
(14°29,23-64°37,52). Síðan er hjallanum fylgt út á Hnútu og þaðan áfram upp á Krákhamarstind
Here there is a choice of two starting points. The easterly route, which is steeper and more 
challenging, starts at the turn-off to the transmission tower on Melrakkanes peninsula (64°35.91-
14°26.05). After hiking northeast onto the lower Neðrafjall mountain, veer west to the upland 
basin of Krákhamarsbotnar (64°36.79-14°27.75), where you can again choose between 
Krákhamarstindur (737 m) to the west or Hnúta (460 m) to the east. To leave the highway on 
the more westerly route, start at the driveway to Bragðavellir farm (14°29.54-64°38.32). Walk 
southeast along fairly level stretches, then up where the stream Knarrarósará descends from 
Arabólshjalli shoulder (14°29.23-64°37.52). Stay on it going east onto the lower peak of Hnúta 
before continuing your climb onto Krákhamarstindur peak.

23. Tröllatjörn (pond) 
Keyrt eða gengið er inn grjótgarðinn sunnan við brúna yfir Geithellaá. Þaðan er gengið   yfir 
svokallaðan Múlahrygg framhjá gömlu brúnni inn með gamla árfarveginum að Tröllatjörn og 
fallegum steinboga sem er innst í gilinu. 
You can either walk or drive along the rock embankment south of the bridge over the Geithellaá 
river. Next, walk over Múlahryggur ridge past the old bridge and up the former river bed to 
Tröllatjörn and the fascinating stone arch at the upper end of the gorge. 

24. Goðatindur (peak)                                                            7 km 3-4 klst/hrs
Gengið frá Múla (64°34,82-14°36,85) upp með Bæjargili innanverðu upp á Breiðafjall. Þaðan eftir 
háhryggnum á Goðatind (824 m). Mjög fallegt útsýni er af tindinum. 
Start off at Múli farm (64°34.82-14°36.85) and hike up Breiðafjall mountain along the landward 
side of Bæjargil gorge. Next, follow the crest of the ridge to Goðatindur (824 m) to enjoy the 
wonderful view. 

25. Flugustaðadalur (valley)                                25 km 1 dagur/day 
Gengið er af stað innan við bæinn Stórhól, áleiðis inn Flugustaðadal. Stutt leið er að 
Flugustaðahellum sem skemmtilegt er að skoða. Á móts við Tunguhlíð er stefnan tekin norður yfir 
kvíslar Flugustaðaár (64°32,98-14° 44,693). Frá Tunguhlíð er haldið áfram inn að Markúsarseli. 
Falleg og þægileg gönguleið liggur síðan þaðan inn dalinn að Afréttargili. 
Start up the valley from slightly west of Stórhóll farm. It’s worth taking the short extra walk to the 
Flugustaðir caves. When opposite the ruins of Tunguhlíð farm below the end of Hofstunga ridge, 
head over the branches of the Flugustaðaá river (64°32.98-14° 44.693) and then walk up the 
valley between the ruins of that farm and the next, Markúsarsel. The rest of the valley to Afréttargil 
gorge provides an easy stroll in beautiful scenery. 

26. Markúsarsel (ruins) – Stórifoss (waterfall) – Tunguhlíð (ruins) 
12 km 3-4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 330 m
Gengið er frá Markúsarseli og yfir Hofstungu niður í Hofsdal að Stórafossi. Þægileg gönguleið 
milli þessara fallegu dala. Hægt er að ganga til baka út með Hofsá sunnanverðri og fyrir Tungukoll 
að Tunguhlíð.
Leaving Markúsarsel, hike over Hofstunga ridge and down into Hofsdalur valley to Stórifoss. You 
can complete this pleasant trip between two beautiful valleys by following the south bank of the 
Hofsá river and going past the Tungukollur end of the ridge to Tunguhlíð.
 
27. Tungukollur (peak)                     17 km 5-6 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 350 m
Gengið er með leið 25 að eyðibýlinu Tunguhlíð (64°32,98-14°44,69). Þaðan er gengið inn með 
Tungusporði áður en lagt er á Tungukoll (377 m). Frá Tungukolli er gott útsýni yfir Hofsdal og 
Flugustaðadal. 
Rte 25 brings you to the ruins of Tunguhlíð farm (64°32.98-14°44.69). Walk west below the end 
of the ridge, Tungusporður, before climbing up onto Tungukollur (377 m), which will provide you 
with a fine view of two valleys, Hofsdalur and Flugustaðadalur. 

28. Tvímenningar (peak)                                13 km 5 klst/hrs Hæst/Max. altitude 898 m
Nokkuð krefjandi gönguleið. Stutt leið er úr dalbotninum að Flugustaðahellum sem skemmtilegt 
er að skoða. Lagt af stað frá vegi innan við bæinn Stórhól (64°32,69-14°38,71) og gengið inn eftir 
hlíðinni. Hægt er að keyra inn aurana að Hakagili en velja þarf leiðina út frá aðstæðum við ána. 
Fært öllum fjórhjóladrifsbílum. Gengið er upp innan við Hakagil og stefnan tekin á Tvímenninga 
(898 m) en þaðan er mjög gott útsýni. Hægt er að lengja leiðina og halda frá Tvímenningum niður 
í Starmýrardal og tengjast þá leið 32.
Besides this rather challenging route, you could take the short walk from the inner end of the 
valley to the Flugustaðir caves. Leave your car or bike at the road just up the valley from Stórhóll 
farm (64°32.69-14°38.71), walking along the foot of the slope. The gravel flats formed by the river 
are actually accessible to any 4WD vehicle, so if you are careful and understand the changing 
channels you can drive all the way to Hakagil gorge. In any case, hike up along the west side of 
Hakagil to reach the panoramic view from Tvímenningar (898 m). From there, you might lengthen 
your hike by heading down into Starmýrardalur valley and onto Rte 32.

29a. Bragðavalladalur (valley)                            30 km 1 dagur/day
Inn Bragðavalladal liggur slóði sem fær er stærri jeppum að sumarlagi. Ekki er ráðlagt að fara þá 
leið á minni fjórhjóladrifsbílum. Hinsvegar er alltaf hægt að ganga dalinn og er um 15 km ganga frá 
Bragðavöllum inn að Jökulgili. Hægt er að staldra við nokkra áhugaverða staði á leiðinni. Gamla 
brúin yfir Hamarsá var byggð 1915 og er með eldri bogabrúm á landinu. Snædalsfoss er í einni 
af þverám Bragðavalladals, Snædalsá, og Einstigsfoss prýðir Hamarsána. Gangnamannakofi í 
Hamarsdal var byggður um 1965 af bændum á Bragðavöllum og Melrakkanesi. Jökulgil er stórt 
gil og mjög áberandi í landslaginu. Hér áður fyrr náði Þrándarjökull fram að Jökulgili og dregur 

það nafn sitt af því. Í dag er Þrándarjökull mun minni en hann var og því töluverð vegalengd frá 
gilinu inn að jöklinum.
The track leading up the valley can be used by high-clearance 4WDs in summer, but is not 
recommended for any lower vehicles at all. However, this does not prevent anyone from taking 
the 15 km walk from Bragðavellir farm to the Jökulgil ravine, enjoying several scenic spots along 
the way. Built in 1915, the old Hamarsá river bridge is one of Iceland’s oldest arched bridges, 
while two waterfalls, Snædalsfoss in the tributary Snædalsá and Einstigsfoss in the Hamarsá, 
are impressive. The sheepherders’ shelter was built by local farmers in 1965. The deep, very 
prominent Jökulgil ravine has jökull in its name because the ice of Þrándarjökull glacier once 
reached here but has since retreated far inland.

29b. Borgarfellstindur (peak)                     12 km 3-4 klst/hrs Hæst/Max. altitude 866 m 
Upphaf gönguleiðar er við vegamótin að Bragðavöllum (14°29,54-64°38,32). Þaðan er gengið 
til suðurs meðfram girðingu og síðan upp með Selá og henni fylgt nokkurnveginn upp þar til 
að komið er í um 700 m hæð. Þá er snúið til suðsuðausturs og gengið fram á Borgarfellstind.
This route starts at the turn-off to Bragðavellir farm (14°29.54-64°38.32). From there you follow 
the fence southwards, then the Selá stream to an altitude of about 700 m. You then turn to the 
SSE and hike up towards the peak.

29c. Nóntindur (peak)                   10 km 6 klst/hrs Hæst/Max. altitude 935 m
Best er að hefja gönguna við bæinn á Bragðavöllum. Fyrst er slóða sem liggur inn Bragðavalladalinn 
fylgt um hálfan kílómeter inn fyrir bæinn. Síðan er haldið upp Sniðafjall (14°31,42-64°38,23). 
Hægt er að sveigja aðeins innar að Snædalsánni á leiðinni og skoða Snædalsfoss. Þegar upp á 
brún er komið er haldið áleiðis inn Snædal í vestsuðvestur, þar til að Nóngil sést, en það er mjög 
áberandi í landslaginu. Farið er upp með Nóngili að austanverðu allt upp í Nónbotn og þaðan 
upp á tindinn. 
It’s best to start out at Bragðavellir farm. Head up the main valley on a vehicle track for about half 
a kilometre before starting up the Sniðafjall slopes (14°31.42-64°38.23), though you might first 
decide to walk a bit farther for views of Snædalsfoss waterfall. Having climbed up onto the ridge, 
walk WSW along the Snædalur valley slopes until you see the prominent Nóngil ravine. Go east 
of it up to the flatter area of Nónbotn, from where you can tackle the summit. 

30. Svínabeinstindur (peak)                      10 km 5 klst/hrs Hæst/Max. altitude 801 m
Ágætt er að hefja gönguna skammt sunnan við Hofsárbrú (64°32,71-14°35,70) en gengið er 
upp með svokölluðu Grjótárgili og út á Kjölfjall, en þaðan er þægileg leið upp á Svínabeinstind 
(801 m).
It is good to begin this hike just south of the bridge over Hofsá river (64°32.71-14°35.70). 
After following the gorge Grjótárgil, curve up onto Kjölfjall, which will give you good access to 
Svínabeinstindur (801 m).

31. Lónsheiði (pass)                     14 km 4 klst/hrs Reiðleið/Riding route
Um Lónsheiði liggur gamli þjóðvegurinn. Lagt er af stað vestan við bæinn Vík í Lóni (64°26,23-
14°39,85) og þaðan er gengið eftir gamla veginum til Álftafjarðar. Vegurinn liggur að Starmýri í 
Álftafirði (64°31,70-14°32,55) þar sem komið er inn á hringveg. Vegurinn um Lónsheiði er fær vel 
útbúnum jeppum, en víða er þó runnið úr honum. 
The main road along the east coast once crossed over Lónsheiði, and you can hike on this old 
road from Ring Road 1 west of Vík farm (64°26.23-14°39.85) to Starmýri farm in Álftafjörður 
(64°31.70-14°32.55) to reach the Ring Road again farther north. Although many parts of the road 
have been washed away, well-equipped 4WDs can also travel this route. 

32. Starmýrardalur (valley)                       10 km 3 klst/hrs 
Lagt er af stað af gönguleiðinni um Lónsheiði (64°30,17-14°36,45) við mynni dalsins. Best er að 
fylgja ánni inn dalinn. Starmýrardalur er fallegur og grösugur dalur sem er u.þ.b. 8 km langur. Létt 
gönguleið. Hægt er að lengja leiðina og þyngja með því að halda áfram upp með Bótarfelli, upp á 
Tvímenninga og þaðan niður í Flugustaðadal og tengjast þá leið 28.
Depart on this easy walk from the Lónsheiði trail (64°30.17-14°36.45) at the foot of the valley, 
preferably following the river as you go. Starmýrardalur, which is around 8 km long, is scenic and 
has lush vegetation. You might lengthen your hike and make it more challenging by continuing up 
along the slopes of Bótarfell and onto Tvímenningar peak, from where you could proceed down 
into Flugustaðadalur valley, thus joining Rte 28.

33. Lónsheiði (pass) – Snjótindur (peak) – Þvottá (river)                 9 km 3-4 klst/hrs 
Gengið eftir gamla hringveginum yfir Lónsheiði (64°28,18-14°37,20). Þaðan er farið upp á 
Hvaldalsvarp og áfram í beinni sjónlínu upp á Snjótind (713 m) en þaðan er mjög gott útsýni. Frá 
Snjótindi er gengið um Kyrfugilsheiði og niður að Svarthömrum og Svarthamarsvatni. Þaðan er 
síðan gengið niður með Þvottá að minnismerki um kristnitökuna þar sem leiðin endar við hringveg 
(64°30,41-14°29,69). 
Having first taken the old road up onto Lónsheiði (64°28.18-14°37.20), you leave it to hike into the 
pass of Hvaldalsvarp and continue straight up for the summit of Snjótindur (713 m). After enjoying 
the fabulous view there, you hike over the Kyrfugilsheiði area and down to the basalt columns 
of Svarthamrar and the lake there. Finally, you follow the Þvottá river to the monument, right 
beside the Ring Road (64°30.41-14°29.69), which commemorates the beginning of Christianity 
in Iceland. 

34. Snjótindur frá Fauskaseli (to Snjótindur peak from Fauskasel)                     5.5 km 2 klst/hrs 
Lagt er af stað frá Fauskaseli (64°29,02-14°29,65). Gengið upp með Fauská, upp í Hestabotna og 
þaðan í norður meðfram Snjótindi upp á Kyrfugilsheiði og þaðan á tindinn. Hægt að ganga sömu 
leið til baka eða ganga inn á leið 33. Útsýni af Snjótindi (713 m) er mikið og fagurt. 
Starting off at the ruins of Fauskasel (64°29.02-14°29.65), walk up the Fauská river and into 
the heights of the valley, Hestabotnar, where you go north, skirting the east side of Snjótindur 
mountain to reach the highland area of Kyrfugilsheiði. This is where you should approach the 
peak (713 m), which will give you a magnificent view. Afterwards you can go back the same way 
or use Rte 33. 

35. Fljótsdalur (valley) – Berufjörður (fjord) 
Sjá á korti „Gönguleiðir á Snæfellsöræfum“. 
See the descriptions and hiking trail map entitled Snæfellsöræfi.

36. Fljótsdalur (valley) – Fossárdalur (valley)                              31 km 1-2 dagar/days
Sjá á korti „Gönguleiðir á Snæfellsöræfum“. Gömul verslunarleið Fljótsdælinga til Djúpavogs. 
Farið er upp frá Sturluflöt í Fljótsdal (64°55,49-15°03,47), um Hornbrynjuslakka, Búðatungur, 
austan Líkárvatns og til Fossárdals (64°46,14-14°37,19). 
See the descriptions and hiking trail map entitled Snæfellsöræfi. This was formerly a route that 
the people of Fljótsdalur took to the trading post at Djúpivogur. Departing from Sturluflötur farm 
(64°55.49-15°03.47), hike via the low-lying areas of Hornbrynjuslakki and Búðatungur, then east 
of Líkárvatn lake and finally down into Fossárdalur (64°46.14-14°37.19). 

37. Hamarsfjörður (fjord) – Fljótsdalur (valley)                         39 km 1-2 dagar/days
Sjá á korti „Gönguleiðir á Snæfellsöræfum“. Gömul þjóðleið úr Hamarsdal (64°46,14-14°37,19), 
upp Hæðafjall og áfram norður yfir Hraun, að Líkárvatni þar sem hún sameinast leið úr Fossárdal 
til Fljótsdals. Komið er niður í Fljótsdal við Sturluflöt (64°55,49-15°03,47).
See the descriptions and hiking trail map entitled Snæfellsöræfi. This historical trail from 
Hamarsdalur valley (64°46.14-14°37.19), inland from Hamarsfjörður fjord, leads up the slopes of 
Hæðafjall and then north over the unpopulated expanse of Hraun until reaching Líkárvatn lake, 
where the path joins Rte 36. Finish by coming down to Sturluflötur farm (64°55.49-15°03.47) in 
Fljótsdalur.

38. Veturhúsaskarð (pass)                   13 km 4 klst/hrs Hækkun/Rise in elevation 700 m
Gömul alfaraleið á milli bæja í Hamarsdal og Fossárdal. Gengið er eftir vegslóða að Steiná 
(64°41,06-14°38,21). Gengið er upp innan við Steiná og upp á Háubrún og þaðan um Steinártungur 
að Veturhúsaá. Ánni er síðan fylgt áleiðis upp í Veturhúsaskarð (64°44,55-14°40,40). Gengið er 
úr Veturhúsaskarði niður með Hæðalæk inn að jeppaslóð í Fossárdal (64°46,14-14°37,19). 
This used to be a common route between the valleys of Hamarsdalur and Fossárdalur. Nowadays 
you can follow a vehicle track to the Steiná river (64°41.06-14°38.21). Hike up its inland side 
to the top of the first main slope, Háabrún, and then along the slopes of Steinártungur to the 
Veturhúsaá river. Follow the river into Veturhúsaskarð (64°44.55-14°40.40), on the north side of 
which you walk down along the Hæðalækur stream to reach a 4WD track in Fossárdalur valley 
(64°46.14-14°37.19). 

39. Sunnutindur (peak) / Þrándarjökull (glacier) 
19.5 km 8-10 klst/hrs Hæst/Max. altitude 1248 m
Jeppaslóðar liggja inn Geithelladal beggja vegna ár. Best er að hefja fjallgönguna við grónar 
brekkur utan við ána Sunnu (64°46,14-14°37,19) og taka stefnuna á Hvannabrúnir. Þaðan er 
gengið að rótum Sunnutinds og síðan sveigt með fjallinu að jaðri Þrándarjökuls. Frá jöklinum 
er beygt til suðurs fram á tindinn. Hægt er að komast á Þrándarjökul frá Sunnutindi en fara þarf 
varlega á jöklinum.
In Geithelladalur valley there are 4WD tracks along both river banks. The best place to start the 
climb is on the vegetated slopes just before you reach the river Sunna (64°46.14-14°37.19). First 
head for the top edge of the slopes, called Hvannabrúnir, then for the foot of Sunnutindur, where 
you curve along the slopes to the edge of Þrándarjökull. From the glacier you turn southwards for 
the peak. You can also walk onto Þrándarjökull from Sunnutindur, but you will need to exercise 
caution.

40. Fljótsdalur (valley) – Kollumúlavatn (lake)                             40 km 1-2 dagar/days
Sjá einnig á korti „Gönguleiðir á Snæfellsöræfum“. 
Lagt er af stað frá Þorgerðarstaðadal og gengið eftir gamalli leið sem menn fóru fyrr á öldum til 
sjóróðra í Austur–Skaftafellssýslu. Leiðin lá í gleymsku langt fram á 19. öld en var farin á meðan 
byggð var í Víðidal. 
See also the descriptions and hiking trail map entitled Snæfellsöræfi.
This historical route starts in the Þorgerðarstaðadalur arm of the valley and was used by people 
walking or riding to SE Iceland for the fishing season. The route fell into disuse and was forgotten 
until families started farming in Víðidalur valley in the 19th century. 

41. Kollumúlavatn (lake) – Múladalur (valley)                                   13 km 4 klst/hrs 
Frá Egilsseli við Kollumúlavatn (64°36,68-15°08,75) er gengið inn Kollumúlaheiði, yfir Víðidalsá 
á Norðlingavaði og fram með Hnútuvatni um Háás niður í Múladal þar sem lítill ferðamannaskáli 
er við Leirás (64°39,05-14°57,67). Jeppaslóð er út dalinn röska 20 km leið til byggða. Sami dalur 
heitir Geithelladalur austan ár.
Leaving the Egilssel hut by Kollumúlavatn (64°36.68-15°08.75), go north through the 
Kollumúlaheiði area and cross the Víðidalsá river at Norðlingavað ford. Passing Hnútuvatn lake, 
walk over Háás ridge down to Leirás ridge in Múladalur and the small hikers’ hut there (64°39.05-
14°57.67). From the hut, a 4WD track leads you to farms lying over 20 km away.

42. Kollumúlavatn (lake) – Grund (farm ruins) – Múladalur (valley)                            14.5 km 4-5 klst/hrs 
Frá Egilsseli við Kollumúlavatn (64°36,68-15°08,75) er gengið að eyðibýlinu Grund. Þaðan er 
gengið eftir börmum Þverárgljúfurs í átt að Hnútuvatni og þaðan um Háás niður í Múladal þar sem 
lítill ferðamannaskáli er við Leirás (64°39,05-14°57,67). 
Departing Egilssel hut by Kollumúlavatn (64°36.68-15°08.75), you walk to Grund. Next, you 
follow the brink of Þverárgljúfur gorge and pass Hnútuvatn lake to descend over Háás ridge into 
Múladalur valley and reach the hikers’ hut at Leirás ridge (64°39.05-14°57.67).

42b. Hofsjökull (glacier)                             12 km 4 klst/hrs Hæst/Max. altitude 1180 m
Gengið út af leið 41 og á Hofsjökul (1180 m). Fara skal með gát þegar gengið er á jökulinn.
This detour from Rte 41 has Hofsjökull (1180 m) as its destination. Be careful when hiking onto 
the glacier.

 
43. Geldingafell (mountain) – Kollumúlavatn (lake)                          16 km 5 klst/hrs
Gengið frá skálanum við Geldingafell (64°41,69-15°21,69) um Vatnadæld og Kollumúlahraun að 
skála við Kollumúlavatn (64°36,68-15°08,75). Umhverfið á þessari leið er stórbrotið.
Starting at the Geldingafell hut (64°41.69-15°21.69), you hike past the lakes of the Vatnadæld 
area and via the expanses of Kollumúlahraun to Kollumúlavatn (64°36.68-15°08.75), enjoying 
the magnificent surroundings.

44. Geldingafellsskáli – hlíðar Geldingafells – Kollumúlavatn 
(from the hut by Geldingafell mountain and along its foot towards Kollumúlavatn lake)
Svipuð leið og leið 45, en í stað þess að ganga á Geldingafell er gengið undir hlíðum þess þar til 
leiðirnar sameinast í Vesturdalshrauni.
A similar route to Rte 45, but instead of going up you first stay below the Geldingafell slopes until 
joining the other route in the Vesturdalshraun expanses.

45. Geldingafellsskáli – Geldingafell – Kollumúlavatn 
(from the hut by Geldingafell mountain and over it towards Kollumúlavatn lake)
Gengið frá Geldingafellsskála (64°41,69-15°21,69) og upp á Geldingafell (1087 m) en þaðan 
er mjög víðsýnt. Gengið er eftir Vesturdalshrauni og niður í Vesturdal. Þaðan er hægt að ganga 
inn að Vesturdalsjökli eða halda áfram út og upp úr dalnum, þar til komið er inn á leið 43 til 
Kollumúlavatns. Farið er upp úr dalnum við fossinn Hroll.
Walk directly from the hut (64°41.69-15°21.69) onto Geldingafell (1087 m) for the broad panorama 
from there. After traversing the Vesturdalshraun expanses and descending into Vesturdalur valley, 
you can either first walk up to the glacial tongue or immediately head down the valley to reach Rte 
43, in the direction of Kollumúlavatn lake. Leave upwards from the valley floor by Hrollur waterfall.

46. Eyjabakkar (wetlands) – Geldingafellsskáli (hut by Geldingafell mountain)
Sjá á korti „Gönguleiðir á Snæfellsöræfum“. 
See the map Ferðaleiðir á Öræfum umhverfis Snæfell.

47. Snæfellsskáli – Geldingafellsskáli 
(between the huts at Snæfell and Geldingafell mountains)
Sjá einnig á korti „Gönguleiðir á Snæfellsöræfum“. 
See the map Ferðaleiðir á Öræfum umhverfis Snæfell.

48. Múlaskáli (hut) – Kollumúlavatn (lake)                                       8.5 km 3 klst/hrs 
Gengið frá Múlaskála (64°33,20-15°09,08) um Leiðartungur að Kollumúlavatni (64°36,68-
15°08,75). Af leiðinni er hægt að fara leið 49 en þaðan er fallegt útsýni. 
This route goes from Múlaskáli (64°33.20-15°09.08) via the Leiðartungur slopes to Kollumúlavatn 
(64°36.68-15°08.75), but you can take a detour onto Rte 49 for its superb views. 

49. Tröllakrókahnaus (canyon edge)               5 km 2.5 klst/hrs
Mjög falleg leið. Beygt út af stikaðri leið númer 48 og gengið eftir Tröllakrókabrúnum að 
Tröllakrókahnaus en hægt er að ganga á hnausinn ef tími gefst til. Annars er haldið áfram í 
norðaustur meðfram Kollumúlavatni að skálanum þar (64°36,68-15°08,75).
Very impressive route, which diverges from the marked trail, Rte 48, and skirts the Tröllakrókar 
canyon rim. You can walk onto the summit of Tröllakrókahnaus if you have time, or simply 
continue NE along Kollumúlavatn lake to the hut there (64°36.68-15°08.75).

50. Stórihnaus (mountain)                                      5 km 1.5-2 klst/hrs
Leið sem liggur frá Múlaskála (64°33,20-15°09,08) um Gjögur að Meingili og upp með því að 
vestan að tveimur hengifossum. Þaðan er gengið ofan við Stórahnaus og niður skriður utan við 
Stórahnausgil að skála. Gatan um Gjögur er tæp á kafla og varhugaverð fyrir lofthrædda.
This route leads from Múlaskáli hut (64°33.20-15°09.08) via the steep Gjögur to Meingil gorge. 
Keep to the west side of the gorge to reach two hanging waterfalls. You then circuit north of 
Stórihnaus and descend the slopes seawards from Stórahnausgil gorge to return to the hut. Part 
of the trail along Gjögur offers little foothold and is hazardous for those afraid of heights.

51. Múlakollur (peak)                            14 km 4-5 klst/hrs
Á Múlakoll (901 m) er m.a. hægt að ganga frá Múlaskála (64°33,20-15°09,08) um Leiðartungur 
og frá Söndum suðaustur á kollinn. Frá brúnum hans litlu sunnar blasir við Sviptungnakollur, 
Hnappadalstindur og Grísatungnagil austan Víðidalsár. 
One way onto Múlakollur (901 m) is from Múlaskáli hut (64°33.20-15°09.08) via Leiðartungur 
slopes and SE over the Sandar area onto the peak. There is an expansive view from the edge 
just south of the peak. 

52. Öxi - Fossárdalur (valley)                               19 km
Um er að ræða göngu- og hlaupaleið þríþrautakeppninnar Öxi. Gengið er, eða hlaupið, frá 
Merkjahrygg á Öxi niður í Fossárdal, um 6 km leið, að slóðanum sem liggur inn dalinn og honum 
fylgt út að bæjunum. Fyrsta grein þríþrautinnar er sjósund yfir botn Berufjarðar (700 m), í annarri 
grein er hjólað upp Öxi (13 km), síðan er umræddur leggur hlaupinn niður í Fossárdal og loks er 
hjólað út á Djúpavog (18 km).
This is the walking/running stretch of the Öxi triathlon. Starting from Merkjahryggur ridge, on Öxi, 
participants run/walk for about 6 km over into Fossárdalur valley. There, a vehicle track leads 
down the valley to the farmhouses. Before the running section, the triathlon involves swimming 
700 m across the inner end of Berufjörður fjord and cycling 13 km up Öxi Road. After the running, 
there is another 18 km of cycling to Djúpivogur village.

53. Hofsdalur - Grund (farm ruins) - Kollumúlavatn (lake)                          1 dagur/day 18 km
Gengið frá Stórafossi innarlega í Hofsdal eftir göngugötum meðfram Hofsá. Þegar komið er í 
Innribót er farið yfir Hofsá þar sem best hentar. Þaðan er gengið utan og upp með Jökulgili 
í áttina að Víðidal. Farið er upp gegnum Sandhóla í skarðinu milli Hofsjökuls og Tungutinda. 
Frá Sandhólum er gengið inn Dagmálahlíðar í áttina að eyðibýlinu Grund í Víðidal. Vað yfir ána 
liggur framan við túnið við Grund. Lokaáfanginn liggur frá Grund að Egilsseli við Kollumúlavatn 
(64°36,68-15°08,75).
Starting in the upper part of Hofsdalur at Stórafoss waterfall, use the sheepherders’ paths along 
the Hofsá river. In the Innribót area, look for a suitable place to cross the Hofsá, then hike up along 
the east side of Jökulgil ravine towards Víðidalur valley. Having walked up through the Sandhólar 
hills, located in the pass between Hofsjökull glacier and the Tungutindar peaks, you continue 
along the Dagmálahlíðar slopes towards the farm ruins of Grund in Víðidalur. You can wade the 
river by the old farm hayfield, then finish by walking from the ruins to the Egilssel mountain hut by 
Kollumúlavatn lake (64°36.68-15°08.75).

GPS hnit / GPS coordinates
Kofi við Hamarsdalsdrög (Hut) (64°41,06-14°38,21)
Bjarnahýði (Hut) (64°41,06-14°38,21)

Gönguleiðir / Hiking Trails Reiðleiðir / Riding Trails

Áhugaverðir staðir / Attractions
Eftirfarandi staðir eru einungis smá brot af því sem hægt er að benda vegfarendum á. En hvar 
sem er á Austfjörðum getur ferðamaður sest niður á stein og upplifað með sjálfum sér stund sem 
hann mun aldrei gleyma, kyrrð og einstaka náttúrufegurð.
The following places are just a few of many to which the traveller could be pointed. No matter 
where you are in Iceland’s East Fjords, you can soon find a seat on a rock and lose yourself in a 
moment that you will never forget, out in the peace and quiet of fabulous natural surroundings.

Djúpivogur (village)
Kauptúnið Djúpivogur stendur á Búlandsnesi milli Hamarsfjarðar og Berufjarðar.  
Saga Djúpavogs samtvinnast mjög verslunarsögunni en þar hefur verið rekin verslun allt frá árinu 
1589. Góð höfn er á Djúpavogi en verulegar hafnarframkvæmdir hófust ekki fyrr en um miðja 
20. öld. Djúpivogur er vinalegt og fallegt þorp í einstöku umhverfi sem býður uppá alla helstu 
þjónustu við ferðamenn og gönguhópa. Þar er að finna fjölbreytta gistimöguleika, tjaldsvæði, 
sundlaug, íþróttahús, golfvöll, verslanir, veitingasölur og margt fleira. Einnig er þar að finna 
upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og söfn tengd sögu, náttúru og menningu staðarins. Allar 
nánari upplýsingar er að finna á www.djupivogur.is.
The village of Djúpivogur is on Búlandsnes peninsula, between the fjords of Hamarsfjörður 
and Berufjörður. The village’s history is closely connected to trade, which has proceeded there 
ever since 1589. The harbour is excellent (Djúpivogur means “deep inlet”), although harbour 
development in earnest did not begin until the middle of the 20th century. A friendly, pretty village 
with wonderful surroundings, Djúpivogur offers the principal services needed by tourists and 
hiking groups, such as a variety of accommodation, a campground, swimming pool, sports hall, 
golf course, shops, restaurants and much more. There is also an information centre for travellers 
and museums related to local history, nature and culture. Please see www.djupivogur.is for more 
information.

Blábjörg (blue cliffs), Berufjörður
Friðlýst náttúruvætti. Björgin eru hluti af sambræddu flikrubergi sem hefur verið kallað 
Berufjarðartúffið og myndaðist í gjóskuflóði frá súru sprengigosi. Blágrænan lit bergsins má rekja 
til myndunar klórítsteindar við ummyndun bergsins. Óheimilt er að hrófla við eða skemma á 
nokkurn hátt jarðmyndanir á þessu svæði.
A national monument which is a visible part of the renowned Berufjörður Acid Tuff, consisting of 
welded ash from the pyroclastic flow of an explosive volcanic eruption. The bluish-green colour 
stems from the formation of chlorite minerals during metamorphosis. Note that it is prohibited to 
disturb or damage the local formations in any manner.

Gautavík (trading place), Berufjörður
Gautavík er gömul verslunarhöfn og var ein aðalhöfnin á Austfjörðum fyrr á öldum eða allt þar 
til að verslunin var flutt yfir í Fýluvog á sunnanverðu Búlandsnesi, en þar fengu kaupmenn frá 
Hamborg leyfi fyrir verslun árið 1589. Síðar fluttist verslun alfarið á Djúpavog.
Gautavík, once a ship landing used for trade, remained one of East Iceland’s leading harbours for 
centuries. Then trade was transferred to Fýluvogur on the south side of Búlandsnes peninsula, 
where Hamburg merchants became licensed to trade in 1589. Later, all trade moved to the 
current site of Djúpivogur.

Skáli (farm), Berufjörður
Sagan segir að þar sé reimt, en draugurinn Skála-Brandur er sagður vera þar á sveimi. Skála-
Brandur var sendur Antoníusi Sigurðssyni á Skála eftir að hann lenti í illdeilum við sveitunga sína. 
Margar sögur eru til af Skála-Brandi en hann er sagður hafa verið hrekkjóttur mjög.
This farmstead is said to be haunted by the ghost Skála-Brandur, who was sent there by 
neighbours to get even after their disputes with farmer Antoníus Sigurðsson. Many stories exist 
about Skála-Brandur, who is said to have been very mischievous.

Berufjörður (fjord, farm), Berufjörður
Berufjörður dregur nafn af Beru sem bjó í Berufirði. Sóti hét bóndi Beru. Eitt sinn fóru þau að 
heimboði upp í Breiðdal, en á heimleiðinni villtust þau á fjallinu og margt manna með þeim. Veður 
var svo illt að allir förunautar þeirra dóu á hjalla þeim sem síðan er kallaður Mannabeinahjalli. Þau 
héldu nú áfram tvö ein og urðu loks aðskila á fjallinu. Sóti komst rétt á móts við bæinn í Berufirði 
og þrammaði þar fram af fjallinu sem heitir Sótabotnsbrún. Af því beið hann bana og er þar dys 
hans í Sótabotni. Bera lét hest sinn og hund ráða förinni eftir að hún var orðin ein og vissi hún 
eigi fyrr en hesturinn fór inn í hesthúsið í Berufirði. Var þá svo mikil ferð á hestinum að hún skall 
aftur af honum og hálsbrotnaði. Hún er heygð í Beruhóli en sá hóll stendur fram undan bænum 
Berufirði. 
The fjord and this farm take their name from Bera, who lived at the farm and had a husband 
named Sóti. Coming back over the mountains from a visit in the next valley to the north, they 
got lost in a blizzard. The large group accompanying them all died in the area that has since 
been named Mannabeinahjalli for all of the human bones (mannabein) left scattered there. 
The husband and wife continued alone until they became separated. Sóti fell over the cliffs at 
Sótabotn, directly above the farm, and has since been buried under rocks there. Once she was 
alone, however, Bera gave her dog and horse free rein. She could see nothing when the horse, 
glad to be arriving home, ran so fast through the low door of the stall that she broke her neck. Bera 
was buried under the mound Beruhóll, east of the farm buildings near the seashore.

Fossárdalur (valley)
Á Fossárdal eru sagðir hafa verið allt að 18 bæir fyrrum og sérstök sókn. Hann á að hafa eyðst í 
svartadauða snemma á 15. öld en byggst aftur á hinni sautjándu. Ennþá mótar fyrir bæjarrústum 

á nokkrum stöðum. Eini bærinn í byggð í dalnum er Eyjólfsstaðir. Skammt fyrir innan bæinn 
á Eyjólfsstöðum er Víðirnes og var búið þar fram á síðustu öld. Fossá myndar marga fossa á 
leið sinni til sjávar í innanverðum Berufirði. Nykurhylur er undir neðsta fossinum. Þar var nykur 
(Fossbúi), sem lengi var reynt að losna við en það tókst ekki fyrr en skírnarvatni var hellt í ána 
eftir skírn á bæ í dalnum. 
Fossárdalur is said to have had up to 18 farms and its own parish in olden times. In the early 15th 
century, after the Black Death, it became deserted, then became inhabited once more in the 17th, 
so that farm ruins can still be perceived at a number of places. Now only one farm is still inhabited, 
Eyjólfsstaðir, though people also lived just up the valley at Víðirnes till well into the 20th century. 
The river Fossá has numerous waterfalls in its course. There used to be a magical water horse 
living in the lowest pool, just under the bottommost waterfall. All attempts to drive the water horse 
away remained unsuccessful, but it finally disappeared when baptismal water was poured into the 
river after the baptism of a child up the valley. 

Teigarhorn (farm, zeolites), Berufjörður
Bærinn Teigarhorn stendur við sunnanverðan Berufjörð u.þ.b. 4 km frá Djúpavogi. Teigarhorn er 
friðlýst náttúruvætti og fólkvangur því þar er einn merkasti fundarstaður geislasteina (zeolíta) í 
heiminum. Að Teigarhorni er geislasteinasafn sem opið er gestum á sumrin og eftir samkomulagi. 
Gamli bærinn að Teigarhorni (1880-1882) er í eigu Húsasafns Þjóðminjasafns Íslands. Húsið er 
einstaklega fallegt og á sér mjög merka sögu. Þar bjó og starfaði m.a. fyrsti lærði kvenljósmyndari 
Íslands, Nicoline Weywadt.
The farmstead is located on the south shore of Berufjörður fjord, some 4 km from the village. 
As one of the world’s most renowned localities for zeolites, it is a protected natural monument, 
serving as a country park and displaying a rock collection open to visitors in summer or by 
arrangement. The particularly beautiful old farmhouse at Teigarhorn, from 1880-1882, belongs to 
the Historic Buildings Collection of the National Museum. It has a remarkable history; for instance, 
Nicoline Weywadt lived and worked there as Iceland’s first educated female photographer. 

Papey (island)
Papey er stærsta eyjan úti fyrir Austurlandi, u.þ.b. 2 km². Þar hefur elsta og minnsta timburkirkja 
á Íslandi, byggð árið 1807, verið endurbyggð. Einnig hefur gamli Papeyjarbærinn verið 
endurbyggður. Eyjan er mishæðótt og mýrlend og var mótekja þar mikil. Mikið fuglalíf er í björgum, 
mest lundi, ca. 30.000 varppör. Eyjan er gróðursæl og þar hafa fundist a.m.k. 124 tegundir 
háplantna. Hlunnindi voru mikil í Papey og þóttu bændur þar vel efnum búnir. Uppi á Hellisbjargi, 
sem hæst ber á eyjunni (58 m), stendur siglingarviti, sem var byggður árið 1922. Þaðan er gott 
útsýni til allra átta. Unnið hefur verið að fornleifauppgreftri vegna sagna um veru Papa í eyjunni. 
Daglegar siglingar eru út í eyjuna á sumrin. 
This is East Iceland’s largest island, covering some 2 km². Moreover, it is home to the country’s 
oldest and tiniest wooden church, built in 1807 and since renovated, like the old farmstead on 
the island. The hilly land has deep wet areas where considerable peat used to be extracted, 
and many birds nest in the cliffs, especially puffins, of which there are about 30,000 pairs. Since 
the island also has lush vegetation, with at least 124 vascular plant species already recorded, 
Papey farmers had many resources and were considered prosperous. A lighthouse built in 1922 
stands on the highest hill (58 m), which is an excellent spot for viewing the 360o panorama. 
Christian hermits from the British Isles are said to have lived here before saga times, and some 
archaeological investigation has occurred. In summer, boat rides are offered to Papey every day. 

Strýta (once a farm), Hamarsfjörður
Þar fæddust listamennirnir Ríkarður Jónsson myndhöggvari og Finnur Jónsson listmálari. Safn 
Ríkarðs Jónssonar er til húsa í Löngubúð á Djúpavogi.
Two artists, the sculptor Ríkarður Jónsson and painter Finnur Jónsson, were born here. Now 
there is a museum dedicated to Ríkarður at Langabúð, in Djúpivogur village.

Valtýskambur (basalt dyke), Hamarsfjörður
Maður að nafni Valtýr var dæmdur til dauða fyrir sauðaþjófnað en fékk tækifæri til að bjarga lífi 
sínu með því að standa á haus fremst á Valtýskambi meðan á messutíma stóð. Það tókst honum 
og fékk að launum líf sitt.
The man after whom the dyke is named, Valtýr, was condemned to death for stealing sheep. 
However, he was given the chance to save his life by standing on his head at the outermost end 
of the high dyke for as long as worship lasted at a nearby church. Since he managed this, he 
kept his life.

Djáknadys (grave cairn), Hamarsfjörður
Toppmynduð grjóthrúga innarlega í Hamarsfirði. Í þjóðsögum er greint frá því að þar sem dysin 
er nú staðsett hafi presturinn á Hálsi mætt djáknanum á Hamri. Þeim varð sundurorða og lyktaði 
með því að þeir börðust og drápu hvor annan. Presturinn var jarðsettur í kirkjugarðinum á Hálsi, 
en djákninn dysjaður þar sem báðir fundust og kallað Djáknadys. Dysin er nú friðlýst og ekki má 
bæta í hana. 
A pyramidal pile of rocks near the west end of Hamarsfjörður. Legend has it that the pastor and 
deacon of the local church met on this site and began arguing so violently that they killed each 
other. While the pastor was buried formally at the church cemetery, the deacon was buried simply 
by covering him with rocks on the spot. Note that this gravesite is now under protection and no 
more stones may be added. 

Bragðavellir (farm), Hamarsfjörður
Þar fannst elsti peningur sem fundist hefur á Íslandi en það er rómverskur koparpeningur sem 
sleginn var í borginni Cyzicus í Litlu-Asíu á árunum 270-75 e. Kr. Hann fannst í húsarústum á 
Bragðavöllum í Hamarsfirði árið 1933, en 1905 hafði fundist þar annar rómverskur peningur, lítillega 
yngri, frá 276-82 e. Kr., sem sleginn var í Róm. Í hvorugt skiptið var gerð nein fornleifarannsókn á 
staðnum en þar hafa fundist fleiri fornminjar sem skýra þó ekki tilvist peninganna.
The oldest coin ever found in Iceland – a Roman coin struck from copper in the city of Cyzicus, 
Asia Minor, in AD 270-275 – was found in farmstead ruins at Bragðavellir in 1933. Another coin 
only slightly younger, struck in 276-282 in Rome, had already been found at Bragðavellir in 
1905. No archaeological research occurred on site for either of these findings. Although other 
archaeological remains have been discovered here, none explain the presence of these coins.

Melrakkanes (peninsula)
Eftirfarandi saga er tekin úr þjóðsögum Jóns Árnasonar: Einu sinni var Íslendingur nokkur til 
veturvistar í Finnmörk. Gömul kona á bænum vildi eiga Íslendinginn en hann vildi hana ekki og 
fór um vorið eftir heim til sín. Kerlingu líkaði það stórilla og ætlaði að hefna sín. Hún tók þá tófur 
tvær, aðra hvata og aðra blauða og las galdra yfir. Kemur hún svo tófunum í skip sem ætlaði til 
Íslands og sagði að tófurnar skyldu þar aukast og margfaldast og aldrei skyldi þeim verða útrýmt 
úr landinu. Þær skyldu leggjast á þá dýrategund sem þær sæju fyrst á landinu. En kerling hugsaði 
að tófurnar myndu þar fyrst sjá menn og ætlaði að þær skyldu eyða þeim. En skipið sem tófurnar 
voru á kom við Austurland og hlupu tófurnar upp á nes það er síðan heitir Melrakkanes í Álftafirði 
í Suður-Múlasýslu. Þar sáu þær sauðahóp og var það hið fyrsta dýrakyn sem fyrir þeim varð á 
landinu. Hafa þær síðan fjölgað mjög og dreifst um landið og ofsækja sauðféð og drepa það niður.
Legend has it that an Icelander once lived and worked all winter in the most northerly part of 
Norway. Although an old woman at the farm wanted to be his wife, he refused and left next spring 
for Iceland. She was furious and wanted revenge, so she took two foxes, one of each sex, and 
read out magic chants. She put them on a ship to Iceland, declaring that they should multiply 
there and never be driven to extinction. Also, they should oppress the first animal species they 
saw in Iceland. She was thinking that the foxes would first see people and wanted the foxes to 
get rid of them. However, when the foxes came to Iceland and got off the ship at Melrakkanes 
peninsula, they saw as their first species in Iceland a flock of sheep. Ever since then, foxes have 
greatly increased in number and spread out throughout Iceland, pursuing and killing off sheep.

Geithellar (farm site), Álftafjörður
Þar eru Ingólfur Arnarson og Hjörleifur fóstbróðir hans sagðir hafa haft vetursetu fyrst þegar þeir 
komu til Íslands. Landnáma segir: „Þeir fóstbræður bjuggu skip mikið, er þeir áttu, og fóru að 
leita lands þess, er Hrafna-Flóki hafði fundið og þá var Ísland kallað. Þeir fundu landið og voru í 
Austfjörðum í Álftafirði hinum syðra. Þeim virtist landið betra suður en norður. Þeir voru einn vetur 
á landinu og fóru þá aftur til Noregs.
The leader of the first family to settle and continue living in Iceland was named Ingólfur Arnarson. 
He and his sworn blood brother Hjörleifur wanted to find out more about the island, which an 
expedition led by Hrafna-Flóki had previously made known in Norway. The people led by Ingólfur 
and Hjörleifur stayed for one winter at Geithellar, long enough to decide that when they came to 
settle on their next journey, they would prefer trying farther south.

Þvottá (farm, river), Álftafjörður
Í Njálssögu segir frá því er skip Þangbrands stýrimanns, eins og hann er nefndur, kemur inn 
Berufjörð og í Gautavík. Þangbrandur var sendur til Íslands af Ólafi konungi Tryggvasyni til að 
boða kristna trú. Bræður sem bjuggu á Berunesi og hétu Þorleifur og Ketill bönnuðu mönnum að 
eiga kaup við Þangbrand og menn hans. Þetta frétti Síðu-Hallur sem bjó á Þvottá í Álftafirði og 
bauð Þangbrandi og hans mönnum að búa á Þvottá. Um haustið var Þangbrandur að syngja í 
tjaldi og tók Hallur þá skírn og öll hjú hans. Mun þetta vera fyrsta kristna skírnin sem framkvæmd 
var á Íslandi og talið er að skírt hafi verið úr ánni Þvottá en áin dregur nafn sitt af þessu. Á 
Þvottá er nú minnisvarði um kristnitökuna. Í bæjartúninu er svokallaður Þangbrandsbrunnur og 
tjaldstæði Þangbrands. U.þ.b. 2 km norðar er Þangbrandsbryggja en þar er Þangbrandur sagður 
hafa lagst að með skip sitt.
The Saga of Njáll tells how King Olav Tryggvason of Norway sent a priest named Þangbrandur 
to proclaim Christianity in Iceland. When Þangbrandur›s ship came through Berufjörður fjord and 
into Gautavík inlet, two brothers at the nearby farm of Berunes prohibited anyone from trading 
with Þangbrandur and his crew. The nobleman Síðu-Hallur then lived at Þvottá farm and invited 
Þangbrandur and his people to stay there. That autumn, when Þangbrandur was singing a mass 
in his tent, Síðu-Hallur and all his folk accepted baptism, the first Christian baptisms in Iceland. 
Þvottá means “washing river”, and its name is considered to stem from this event, with the farm 
being named after the river. A monument now commemorates this Christianisation. The farm 
hayfields contain a well and campsite associated with Þangbrandur, who is said to have moored 
his ship at a jetty (Þangbrandsbryggja) some 2 km north.

Frekari upplýsingar um svæðið má m.a. finna hér
Further references on the area, in Icelandic:
Árbækur Ferðafélags Íslands, Landið þitt Ísland, ferðabæklingar um svæðið, Glettingur, 
Áfangar, Fornir fjallvegir á Austurlandi, Múlaþing, Undir Búlandstindi, Þjóðsögur Jóns 
Árnasonar og fleiri, landakort af svæðinu. Fornsögur: Landnám Íslands. 
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Ferðist örugg úti í náttúrunni / Travelling safely through the wild
• Látið alltaf einhvern vita fyrirhugaða ferðaáætlun.
• Fyllið inn fyrirhugaða ferðaáætlun á safetravel.is.
• Snögg veðrabrigði geta orðið og því er nauðsynlegt að hafa meðferðis hlýjan 
  og skjólgóðan fatnað. Hafið með áttavita eða GPS tæki.
• Gangið varlega í bröttum skriðum og varist grjóthrun. 
• Athugið að ekki næst alls staðar í GSM eða NMT. 
• FM-útvarp næst ekki alls staðar en LW næst vel á 207 kHz.
• Ef slys verður eða þörf er á aðstoð, komið þá boðum í 112.
• Always tell somebody your travel plans.
• Enter information on these plans at www.safetravel.is.
• Weather can change quickly; therefore, it is essential to have warm, weather-tight  
  clothing with you. Carry a compass or GPS device.
• Walk carefully in steep screes and avoid falling rock. 
• Keep in mind that GSM and NMT phone signals do not cover the area.
• While FM does not reach everywhere, LW reception is good at 207 kHz.
• If an accident occurs or assistance is needed, dial 112.

Vinsamlegast gangið vel um umhverfið / Please take care of our environment
• Skiljið ekkert eftir og takið ekkert burt nema myndir og minningar
• Hendið sorpi í ruslatunnur eða flokkið það á safnstöð Djúpavogshrepps
• Látið bílvélina ekki ganga að óþörfu
• Akstur utan vega bannaður
• Nýtið almenningssalerni
• Nýtið þar til gerð tjaldstæði í Djúpavogshreppi og þjónustu þeirra
• Leave nothing behind and take nothing away, except photos and memories
• Put all waste in rubbish containers or, even better, sort it at the Djúpivogur 
  garbage collection point or information centre
• Never keep car engines running unnecessarily
• Driving off-road is prohibited
• Use the public toilets
• Use and enjoy our organised campgrounds and their services

Cittaslow
Djúpavogshreppur er aðili að alþjóðlegu Cittaslow samtökunum og leggur áherslu 
á gildin sem þar eru höfð í heiðri, þ. á m. sérkenni svæðisins og menningu þess, 
mannvænt og uppbyggilegt samfélag og hreint, öruggt og vistvænt umhverfi. Rauði 
þráðurinn í Cittaslow er: „Staldraðu við og njóttu lífsins, hraði þarf ekki að vera lífstíll“. 
Líttu eftir merki Cittaslow á ferð þinni um hreppinn, appelsínugulum snigli sem ber þorp 
á skelinni. Stuðningsaðilar Cittaslow í Djúpavogshreppi nota snigilinn sem gæðastimpil. 
Hann er t.d. loforð seljanda um að vara sé upprunnin í hreppnum, hvort sem um er að 
ræða matvöru, handverk eða annað.
Our community belongs to the international Cittaslow movement and therefore 
emphasises its values, such as local characteristics and culture, a humane, wholesome 
society, and an unspoiled, safe environment. The main idea behind Cittaslow is to take 
your time to enjoy life – speed does not need to be a lifestyle. 
When travelling (slowly and pleasantly!) through our community, 
look for the Cittaslow logo: an orange snail carrying a village on 
its shell. It appears as a sign of quality for the Local Supporters 
of Cittaslow - Djúpavogshreppur, promising that what they sell – 
whether food, handicrafts or other goods – is sourced within the 
community.

#djupivogur     #easticelandDeildu myndum frá upplifun þinni
Share photos of your experiences


