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Vertu velkomin/n í
töfrandi náttúru Djúpavogs
Með hækkandi sól verður mannlífið fjölbreyttara í litlu sjávarþorpi á Austurlandi. Ýmsir gestir leggja leið sína í byggðarlagið, jafnt farfuglar sem
ferðamenn og njóta þess besta sem náttúran býður upp á við hinn Djúpa
vog og í nágrenni hans.
Ferðaþjónusta hefur vaxið mikið á síðustu árum í sveitarfélaginu og höfum við lagt metnað okkar og kraft í svonefnt fuglaverkefni Birds.is. Annað stórt verkefni miðar að því að markaðssetja staðinn sem vænlegan
áfangastað fyrir skemmtiferðaskip. Það er unnið í samstarfi Djúpavogs-

Saga Djúpavogs – í stuttu máli

hrepps og Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Við erum sannfærð um að sóknarfæri okkar liggja ekki síst í ferðaþjónustu og horfum bjartsýn til framtíðar í þeim efnum. Með orkuna og sköpunarkraftinn frá Búlandstindinum eru okkur allir vegir færir.
Allar upplýsingar um Djúpavog má finna á heimasíðu okkar
www.djupivogur.is eða senda fyrirspurn á djupivogur@djupivogur.is
Við vonum að þú njótir heimsóknar þinnar í Djúpavogshrepp

Verslunarstaðurinn Djúpivogur stendur á nesinu milli Hamarsfjarðar og Berufjarðar, Búlandsnesi. Saga Djúpavogs samtvinnast mjög verslunarsögunni. Hér hefur verið rekin
verslun í yfir 400 ár. Búlandsness er getið þegar í Landnámsbók, en elsti verslunarstaður
hér um slóðir var í Gautavík við Berufjörð norðanverðan. Bæði í Njálssögu og Fljótsdælasögu segir frá skipakomum þangað. Sjávarútvegur hefur lengi verið stundaður frá Djúpavogi. Hákarlaskútur voru gerðar héðan út á 19. öld og síðar þilskip til þorskveiða. Hvalveiðistöð var hér eitt sumar. Upp úr aldamótunum 1800-1900 komu vélbátar til sögunnar
og hafa þeir farið smám saman stækkandi. Nú eru gerðir út 25-30 smábátar. Djúpivogur
var ein helsta útgerðarstöð á Austurlandi fram að síðustu aldamótum en fór heldur hnignandi er leið fram á 20. öldina. Á síðari árum hefur staðurinn tekið að vaxa á ný.
Búlandstindur setur mjög svip á útsýni frá Djúpavogi en hann er þaðan að sjá eins og
píramídi enda talinn eitt formfegursta fjall við sjó á Íslandi

Björn Hafþór Guðmundsson
sveitarstjóri Djúpavogshrepps
Bryndís Reynisdóttir
ferða-og menningarmálafulltrúi
Djúpavogshrepps

Þjónusta og afþreying

Golfvöllur Djúpavogs, Hamri. 9 holur golfvöllur, aðeins 12 kilómetrum fyrir innan

- í Djúpavogshreppi

Djúpavog. Árið 2003 var tekinn í notkun nýr golfskáli og var hann fullbúinn um vorið
2004. Auk Golfskálans var á árinu 2003 tekið í notkun glæsilegt æfingasvæði við
golfvöllinn

Golfvöllur Djúpavogs
Boðið er upp á daglegar ferðir frá Djúpavogi út í Papey með m/b Gísla í Papey á
tímabilinu frá 1. júní - 15. sept. Farið er frá smábátahöfninni kl 1300 og komið til
baka kl 1700. Siglt er fram með fuglabjörgunum út í Papey og fuglinn skoðaður og
selur á skerjum þar í kring. Gönguferð er um eyjuna í fylgd leiðsögumanns og komið

Matvöruverslun, grill og veitingasala. Réttur dagsins í hádeginu á virkum dögum.
Sími: 478 8860 Netf.: vidvoginn@djupivogur.is

við í kirkjunni sem er minnsta og elsta timburkirkja á Íslandi. Einnig er boðið upp á
morgun- og kvöldferðir eftir pöntunum ásamt siglingu um Berufjörð og sjóstanga-

Við Voginn

veiði. Heimilt er að tjalda í Papey milli ferða. Upplýsingar og pantanir í símum
478-8838 - 866-1353 - 478-8183 fax - 854-4438 ferja. Netfang: papey@

Papeyjarferðir

djupivogur.is
Nönnusafn, Berufirði. Minningarsafn Nönnu Guðmundsdóttur í Berufirði. Opið eftir

Langabúð: Langabúð og verslunarstjórahúsið eru elstu hús Djúpavogs. Þau eru reist

samkomulagi við heimafólk. Upplýsingar í síma 475-6626 eða 478-8977.

á grunnum eldri húsa og þar sem þau standa hefur verslunarstaðurinn verið frá árinu
1589, þegar þýskir kaupmenn hófu verslunarrekstur á Djúpavogi. Langabúð er orðin

Nönnusafn

ómissandi þáttur í menningarlífi Djúpavogs. Í Löngubúð er sýning um líf og starf Ríkarðs Jónssonar myndhöggvara og myndskera, minningarstofa um Eystein Jónsson
stjórnmálamann frá Djúpavogi og konu hans; Sólveigu Eyjólfsdóttur. Á Löngubúðarloftinu hefur nú verið komið fyrir minjasafni. Auk þess er kaffihús í suðurendahúss-

Býður upp á leiðsögn um Djúpavog og nágrenni í smærri hópum. Einnig er í boði

ins með heimabökuðum kökum. Fugla- og eggjasafn er staðsett í Sætúni, til hliðar

lengri gönguferðir fyrir þá sem vilja dýralíf í sínu náttúrulega umhverfi, kynnast

við Löngubúð. Sími: 4788-220 Netfang: langabud@djupivogur.is
Heimasíða: www.rikardssafn.is

Langabúð

ósvikinni íslenskri náttúru með hrífandi fjöllum, dölum og ströndum. Bókanir og
upplýsinga í síma 893 4013 (Albert), 660 0895 (Gauti) eða á netfangið adventura@adventura.is. Einnig má sjá allar upplýsingar á heimasíðu okkar
www.adventura.is

Adventura

Hagleikssmiðjan Dynheimum- Handverk, hefðir, upplifun
Hágæða töskur og fylgihlutir, hannað og handgert á Djúpavogi. Vörurnar eru eingöngu unnar úr hágæða íslensku hráefni svo sem hreindýra-kinda- og sel leðri og

Á Djúpavogi er glæsileg íþróttaaðstaða. Íþróttahús, tækjasalur, sauna og ljósabekkur.

þorsk-lax-hlýra og karfa roði.

Árið 2002 var tekin í notkun ný og glæsileg innisundlaug, tveir heitir pottar og busl-

Hægt er að fylgjast með framleiðslu ferlinu, versla vörurnar, fræðast um hráefnið og

laug fyrir börnin. Einnig er setlaug úti. Vetraropnun: 1. sept – 31. maí:

sjá fjölbreytt handverk og listmuni úr þessu einstaka hráefni eftir aðra listamenn í

föstud. 07:00 – 20:30

hagleikssmiðjunni, Hammersminni 16, Djúpavogi. Opið frá kl 10:00-16:00 alla virka

Gusta design

Sumaropnun

daga í júlí, ágúst og september og eftir samkomulagi eftir kl 16:00 og um helgar.
Nánari uppl. í síma 8631475 og á www.gustadesign.is

Íþróttamiðstöð Djúpavogs

Laugard: 11:00 – 15:00

mánd. –

(lokað í hádeginu virka daga)

1. júní - 31. ágúst: mánd – föstudag. 07:00 – 20:30. Laugard/sun-

nud. 10:00 – 18:00. Sími 4788999. Netfang: djupivogur@djupivogur.is

Gisting í Djúpavogshreppi
Berunes stendur í alfaraleið fyrir ferðafólk á Austfjörðum. Umhverfið og notalegur
andinn á staðnum er lykill að góðri hvíld og stefnumóti við austfirska náttúru. Farfuglaheimilið er í aldargömlu virðulegu húsi þar sem gamli tíminn hefur fengið að
halda sér þrátt fyrir að komið hafi verið nokkuð á móts við kröfur nútíma ferðamáta.
Í bænum eru lítil og notaleg fjölskylduherbergi og sameiginlegt rými; stofur, eldhús
og snyrtingar. Þá standa gestum einnig til boða ný og skemmtilega innréttuð smáhýsi
fyrir allt að 4 - 6 manns, tilvalin t.d. fyrir barnafjölskyldur. Í smáhýsunum hafa gestir

Berunes:

alla aðstöðu út af fyrir sig. Á Berunesi er einnig tjaldsvæði. Upplýsingar og bókanir: Sími. 4788988/ 8697227. Fax. 4788902 · Netfangs: berunen@hostel.is

Á Eyjólfsstöðum er boðið upp á svefnpokagistingu með eldunaraðstöðu, ásamt
tjaldstæði. Gestir gista í sérhúsi í um 600 m fjarlægð frá íbúðarhúsunum á Fossárdal. Í húsinu eru sex herbergi, fjögur fjögurra manna, eitt þriggja manna og eitt

Hótel Framtíð

tveggja manna. Í þremur herbergjum eru hjónarúm.Tjaldstæði er á túninu við bæinn með góðri hreinlætisaðstöðu með heitu og köldu vatni og sturtuaðstöðu. Landslagið er sérstakt og mikið af klettum svo gönguleiðir geta verið mjög krefjandi ef
þess er óskað. Fossá rennur út dalinn og alls eru í henni 25 fossar, hver með sína
sérstöðu, sem vert er að staldra við og líta nánar á. Jeppavegur liggur 14 km inn
eftir dalnum og frá veginum er stutt að ánni og fossunum.

Eyjólfsstaðir, Fossárdalur:

Býður upp á fjölbreytta gistimöguleika. 18 vel hönnuð 17m2 herbergi með baði, síma og
sjónvarpi. Einnig eru 28 herbergi með vask, ekki öll í sama húsi. Sumarið 2007 voru tekin í notkun fjögur 25 m2 sumarhús með baði og sjónvarpi og þrjár íbúðir sem eru í 150

Langabúð

Seglskip, Hamarsfirði: Ný og glæsilega innréttuð sumarhús. Húsin standa á fallegum

metra fjarlægð frá aðalbyggingu hótelsins.

stað með stórkostlegu útsýni yfir sjávarsíðuna aðeins 5 kílómetrum innan við Djúpa-

Á hótelinu eru þrír veitingasalir, stór veitingasalur sem tekur 250 manns í sæti, lítill veit-

vog. Húsin standa rétt við bæinn Strýtu þar sem Ríkarður Jónsson myndhöggvari og

ingasalur sem tekur 40 manns í sæti og bar í kjallara hótelsins með aðstöðu

Finnur Jónsson listmálari ólust upp. Umhverfi húsanna og nálægð við hafið býður

fyrir 50 manns. Hótel Framtíð rekur einnig tjaldsvæðið á Djúpavogi en þar er aðstaða öll

gestum upp á allt það besta í íslenskri náttúru. Upplýsingar og bókanir í síma

til fyrirmyndar, heitt vatn, rafmagn og eldunaraðstaða. Upplýsingar og bókanir í síma

4788860 eða á netfangið vidvoginn@djupivogur.is

4788887 eða á netfangið framtid@simnet.is.

Náttúran í
Djúpavogshreppi
Djúpavogshreppur hefur löngum þótt áhugaverður meðal áhugafólks
um fugla og fuglaskoðun. Einn af kostum þessa landsvæðis fyrir
fuglaskoðara er gott aðgengi að óspilltri náttúru þar sem hægt er að
sjá flestar íslenskar fuglategundir í sínu náttúrulega umhverfi, án
þess að þurfa að leggja á sig mikla göngu eða langt ferðalag. Einnig
er hægt að ganga að því nokkuð vísu að sjá spendýr eins og seli og
hreindýr án mikillar fyrirhafnar. Nokkur svæði í hreppnum hafa alþjóðlega þýðingu og því ber að vernda þau sérstaklega.
Fuglalíf í Djúpavogshreppi er mjög fjölbreytt, ekki síður en landslagið.
Hér eru mörg mikilvæg búsvæði og viðkomustaðir margra fuglategunda. Umhverfi vatnanna á Búlandsnesi er mjög aðgengilegt og þar
er fuglalíf fjölskrúðugt. Farfuglarnir koma í stórum hópum, fyrst upp
að suð-Austurlandi og fara síaðst frá landinu af þessu sama svæði.
Ennfremur má hér sjá umtalsvert af flækingsfuglum.
Verkefnið “Birds.is” hefur verið í vinnslu síðan árið 2002. Markmið
verkefnisins er að auka á fjölbreytni í ferðaþjónustu á svæðinu og
lengja ferðamannatímann, ásamt því að auka áhuga almennings á
fugla- og náttúruskoðun.
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um í hreppnum. Kortið er til sölu á öllum helstu

Hálsaskógur: Í skóginum er nokkrar gönguleiðir, listaverkum skreyttar eftir yngstu íbúa
Djúpavogs, Kríudeildina, á leikskólanum. Þar er
einnig tilvalinn staður til þess að setjast niður
og borða nesti í fallega umhverfinu. Hálsaskógur er rétt fyrir utan Djúapvog, beygt inn við afleggjarann að Aski, í suðurátt.
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Hótel Framtíð og Við Voginn.
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ferðamannastöðum í þorpinu t.d. Löngubúð,
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gönguleiðarkort með lýsingum á 54 gönguleið-
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Nýlega gaf Djúpavogshreppur út veglegt
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