Gengið um sveit
21.-24 . júní 2012
Verðskrá
Stuttar göngur:
Jónsmessuganga á Vaðalfjöll, Neshyrna og Geitafell
Fullorðnir 1.000 kr.
14-16 ára 500 kr.
13 ára og yngri - frítt í fylgd með fullorðnum

Gengið um sveit
er heiti útivistarhelgarinnar í Reykhólahreppi
um Jónsmessuna. Í boði eru fjölbreyttar göngur
undir leiðsögn þaulreyndra leiðsögumanna og
heimafólks.

Gengið um sveit
Reykhólahreppur 2012
21. til 24. júní 2012

Opið er fyrir skráningu til og með 20. júní. Mælt er með
að fólk skrái sig sem fyrst á netfangið info@reykholar.is
eða í síma 894-1011 (Harpa).

Laugardagsgangan:
Þorgeirsdalur-Kollabúðadalur
Verð með kjötsúpu:
Fullorðnir 3.000 kr.
14-16 ára 2.000 kr.
13 ára og yngri - frítt í fylgd með fullorðnum
Verð án kjötsúpu:
Fullorðnir 2.000 kr.
14-16 ára 1.000 kr.
13 ára og yngri - frítt í fylgd með fullorðnum

Hægt er að kaupa helgarpakka og fjölskyldupakka
sem gefur 50% afslátt í sund á svæðinu, í þaraböðin
og á Báta- og hlunnindasýninguna.

Hjólaferð:
Hálf leiðin 250 kr. Öll leiðin 500 kr.
10 ára og yngri - frítt í fylgd með fullorðnum

Endilega fylgist með á Facebooksíðu helgarinnar:

Barnagöngur:
Hver barnaganga kostar 250 kr. en ef keypt er í allar fá
krakkarnir afslátt í sund og þaraböðin. Ef farið er í báðar
barnagöngurnar og fjölskyldugönguna kosta þær 500 kr.
saman.

Eða á heimasíðu ferðamannsins:

Flórgoði

Þeir sem skrá sig eftir 20. júní fá ekki afslætti.

Gengið um sveit - Reykhólahrepp

www.visitreykholahreppur.is

Tilvalið að skella sér vestur
og sjá hvað Reykhólahreppur hefur að bjóða!
Upplýsingar í síma 894-1011

Gengið um sveit 2012
Fimmtudagurinn 21. júní
⌂ Fjölskylduganga kl. 18-20
Fararstjóri Harpa Eiríksdóttir
Mæting við upplýsingamiðstöðina og þaðan farið í
skemmtigöngu fyrir krakka niður að Langavatni og
nágrenni. Tilvalin ganga fyrir fjölskylduna.
Gangan tekur 2-3 tíma. Hækkun lítil sem engin.
Gott að taka með létt nesti.

Föstudagurinn 22. júní
⌂ Útivist með hestum og ratleik kl. 10-16
Umsjónarmaður Harpa Eiríksdóttir
Hestarnir heimsækja Báta- og hlunnindasýninguna og
krakkar fá að skella sér á hestbak. Síðan er fyrsti ratleikur
sumarsins, sem hentar allri fjölskyldunni. Hann tengist
sögu Reykhóla og spannar allt þorpið og nágrenni þess.

⌂ Neshyrna-Króksfjarðarnes kl. 14-17
Leiðsögumaður Sveinn Ragnarsson
Mæting hjá gamla Kaupfélaginu í Króksfjarðarnesi. Farið
er um Fannskarð, sem er nokkuð bratt.
Hækkun um 170 m. Vegalengd 1-1,5 km aðra leiðina.
Hægt er að fá sér hressingu í Kaupfélaginu eftir gönguna.
Mikilvægt er að hafa með sér vatn þar sem lítið er um læki
á leiðinni.

⌂ Geitafell kl. 18-21
Leiðsögumaður Sveinn Ragnarsson

⌂ Jónsmessuganga á Vaðalfjöll kl. 21.30
Leiðsögumaður Gauti Eiríksson

Mæting er á Mýrartungumel og gengið upp að Geitafelli.
Nokkuð bratt en ekki mjög erfitt. Gott er að taka með sér
vatn.
Hækkun er 200 m. Vegalengd 1,5-2 km.

Mæting við Hótel Bjarkalund. Gangan er róleg í fyrstu
og lítil hækkun. Þegar við nálgumst er svolítið brattara
og leiðin upp á sjálf Vaðalfjöllin er frekar brött en þó er
ekki um klifur að ræða. Á toppnum er mjög gott útsýni.
Fólk fer síðan heim þegar því hentar.
Vegalengd 3,5 km aðra leiðina. Hækkun rúmir 400 m.

Laugardagurinn 23. júní
⌂ Barnaganga um Barmahlíð kl. 10-12
Leiðsögumaður Sveinn Ragnarsson
Farið verður í skemmtilega göngu um hinn fallega skóg.
Hægt er að sjá ýmsar tegundir af trjám og öðrum gróðri
og ef til vill hæsta tré á Vestfjörðum.
Lítil hækkun. Gott að hafa nesti með sér.

⌂ Þorgeirsdalur-Kollabúðadalur kl. 10-17
Leiðsögumaður Gauti Eiríksson
Mæting við gömlu Hjallaréttina sem er rétt innan við
Múlakot í Þorskafirði. Þaðan gengið inn Þorgeirsdalinn
yfir í Fjalldali og úr þeim niður í Kollabúðadal. Þar
verður kjötsúpa við Selgilið. Síðan er gengið niður að
Kollabúðum og út Múlahlíðina að Hjallaréttinni aftur.
Þetta er frekar löng ganga en ekki mjög erfið. Að vísu
eru nokkrar minni ár sem þarf að fara yfir og ein stærri,
en fleiri leiðir eru í boði ef aðstæður krefjast þess.
Lengd um 20 km og mesta hækkun er rúmir 200 m.
Nauðsynlegt að hafa með sér gott nesti. Nægt vatn er að
finna á leiðinni.

Sunnudagurinn 24. júní
⌂ Barnaganga að Staðarfossi kl. 10-12
Leiðsögumaður Gauti Eiríksson
Mæting við Staðarkirkju. Auðveld ganga upp með
Staðará að Staðarfossi.

⌂ Hjólaferð: Staður-Reykhólar-Bjarkalundur
Leiðsögumaður Gauti Eiríksson
Hjóladagur þar sem lagt er upp á Stað á Reykjanesi kl.
12, komið við á Reykhólum og endað í Bjarkalundi um
kl. 16. Nokkur nestisstopp.
Kl. 12: Staður-Reykhólar. Auðveld leið á malarvegi
sem hentar vel fyrir alla fjölskylduna. Um 10 km.
Kl. 14: Lagt af stað frá Reykhólum og hjólað inn að
Bjarkalundi. Nokkrar brekkur á leiðinni. Um 16 km.

Góða skemmtun!
Og munum að fara varlega
þegar gengið er um ókunn lönd.

