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Ferðalýsing 

Glæsileg gönguferð um Costa Brava sem er án efa ein af fallegustu ferðamannaströndum á 
Spáni. Costa Brava ströndin teygir sig frá landamærum Frakklands í rúmlega 200 km suður 
og óspilltar sandvíkur, stórbrotin klettaströnd og veðurbarðir tangar setja svip sinn á þessa 
gullfallegu strönd. Svæðið býður upp á frábærar gönguleiðir utan alfaraleiða, sumir segja 
þær bestu í Katalóníu. Við munum þræða sólríka strandstíga og ganga um best varðveittu 
miðaldabæi Empodà svæðisins. Þar má meðal annars nefna bæinn Pals en hann hefur 
haldið miðaldaútliti sínu afar vel, er staðsettur ofan á hæð og byggður utan um virki. 
Stórbrotin fegurð mætir okkur á leiðinni milli Sant Pol og Platja d‘Aro strandanna og í Tossa 
de Mar sameinast fjöll, sléttur og sjálft Miðjarðarhafið um að gera svæðið að algjörum 
gimsteini. Við förum í dagsferð til glæsilegu borgarinnar Girona en Girona mætti líkja við 
konfektkassa af söfnum, galleríum og gotneskum kirkjum. Í lok ferðar dveljum við í 
Barcelona þar sem við skoðum helstu kennileiti þessarar glæstu borgar Katalóníu. 

 
8 dagar │ 7 nætur 

6 nætur Calella de Palafrugell | 1 nótt Barcelona 

Gönguferðirnar 
Farið verður í skipulagðar gönguferðir með staðarleiðsögumanni en íslenski fararstjórinn 
verður að sjálfsögðu með í för. Hér fyrir neðan eru dæmi um mögulegar dagleiðir en 
teknar verða ákvarðanir um leiðirnar með skömmum fyrirvara eftir veðri og öðrum 
aðstæðum. Hvaða dag sem er geta farþegar valið að fara styttri leiðir á eigin vegum eða 
taka það rólega á hótelinu og njóta þess sem nágrennið hefur upp á að bjóða. 

Undirbúningur 
Mikilvægt er að þátttakendur séu í góðu 
gönguformi en besti undirbúningurinn er 
að ganga reglulega á fjöll. Fyrir þá sem 
búa á höfuðborgarsvæðinu er gott að 
fara t.d. upp að Steini í Esjunni vikulega í 
u.þ.b. 6-8 vikur fyrir ferð. Ágætis viðmið 
er að geta gengið upp að Steini Esjunnar 
og niður aftur á innan við 2 klst. og líða 
vel eftir gönguna. Þeir sem búa fjær velja 
sér sitt staðarfjall til að ganga á og 
sameina þar með undirbúning og útiveru. Því fylgir mikil ánægja að æfa fyrir gönguferð af 
þessu tagi og farþegar njóta sjálfrar ferðarinnar miklu betur ef þeir æfa og undirbúa sig 
vel fyrir ferðina. 
Vinsamlegast athugið að ef þátttakendur hafa ekki þá getu sem nauðsynleg er fyrir 
göngur ferðarinnar getur fararstjórinn farið fram á að viðkomandi sleppi einhverjum 
degi/dögum. Í staðinn er hægt að nýta sér aðstöðu hótelsins eða fara í léttar 
gönguferðir á eigin vegum. 
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1. maí | Flug til Barcelona  
Brottför frá Keflavík kl. 15:00. Mæting í Leifsstöð u.þ.b. 2,5 klst. fyrir brottför. Lending í 
Barcelona kl. 21:20 að staðartíma. Þaðan verður ekið á hótel í Calella de Palagrugell þar 
sem gist verður í sex nætur. 

2. maí | Gengið frá Calella de Palafrugell til Castell strandarinnar 
Þennan fyrsta göngudag munum við 
þræða strandstíga Empordà og kynnast 
þannig heillandi umhverfi Costa Brava 
strandarinnar. Haldið verður frá hótelinu 
okkar í Calella de Palagrugell og gengið 
yfir á Castell ströndina . Gönguleiðin er 
hluti af friðlýsta Castell-Cap Roig 
náttúrusvæðinu en það þekur bæði sjó 
og land, skógi vaxna strandlengju með 
litlum, fallegum víkum og viðamikla 
óspillta strönd. 

✓ Vegalengd: u.þ.b. 8 km 
✓ Göngutími: u.þ.b. 3,5 klst. 

 
3. maí | Gengið um miðaldabæi Empordà svæðisins 

Í dag göngum við fallega leið um best 
varðveittu miðaldabæi Empordà 
svæðisins. Þetta eru bæirnir Pals, Palau-
Sator, Peratallada og Sant Feliu de Boada. 
Í þessum litlu þorpum virðist oft sem 
tíminn standi í stað þar sem þau eru 
nánast eins og lítil söfn undir berum 
himni sem bera vott um anda miðalda. 
Bærinn Pals er dæmigerður fyrir svæðið, 
heillandi með hellulögðum götum og 
handverksverslunum. Bærinn, sem hefur 

haldið miðaldaútliti sínu afar vel, er staðsettur ofan á hæð og byggður utan um virki. 
Heimsókn til vínbónda og léttur hádegisverður er innifalinn. 

✓ Vegalengd: u.þ.b. 14,5 km 
✓ Göngutími: u.þ.b. 5 klst.  

 
4. maí | Gengið milli Sant Pol og Platja d‘Aro strandanna 
Gönguleið dagsins liggur frá Sant Pol 
ströndinni eftir hluta hinnar sólríku GR-92 
gönguleið til Platja d‘Aro strandarinnar. 
Gengið verður með fram Costa Brava 
ströndinni og fram hjá nokkrum afar 
fallegum víkum á borð við S'Agaró og Sa 
Conca Cove. Á göngunni mun 
staðarleiðsögumaðurinn okkar fræða um 
gróður, dýralíf, söguna, hefðirnar og 
menningu þessa áhugaverða svæðis. 
Hádegisveður á indælum veitingastað á 
leiðinni innifalinn. 

✓ Vegalengd: u.þ.b. 9,5 km 
✓ Göngutími: u.þ.b. 4 klst. 
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5. maí | Tossa de Mar 
Tossa de Mar er áfangastaður dagsins en bærinn er best varðveitti gamli sjávarbærinn á 
Costa Brava ströndinni. Fjöll, sléttur og sjálft Miðjarðarhafið sameinast um að gera þetta 
svæði að algjörum gimsteini. Tossa de Mar býr yfir merkum minjum, meðal annars upp í 
elsta hluta bæjarins, klettabæinn Vila Vella, sem er umkringdur borgarmúrum og turnum 
frá 14. öld sem voru reistir til að verja íbúana fyrir árásum sjóræningja. Að koma inn í Vila 
Vella er eins og að ferðast aftur í tímann en enn er búið í nokkrum gömlu húsanna innan 
virkisveggjanna. Stórfenglegt útsýni er þaðan yfir gjörvalla klettaströnd Tossa. 
Hádegisverður þar sem boðið verður upp á spænskt tapas og paellu innifalinn. 

✓ Vegalengd: u.þ.b. 8,5 km 
✓ Göngutími: u.þ.b. 3,5 klst. 

 
6. maí | Dagsferð til Girona 

Deginum í dag ætlum við að verja í 
borginni Girona. Farið verður þangað að 
morgni með rútu og förum við með 
fararstjóranum okkar í skoðunarferð um 
gamla miðbæinn sem minnir töluvert á 
völundargöng þegar gengið er um 
þröngar götur hans. Ferðumst aftur í 
tímann og skoðum líklega best varðveitta 
gyðingahverfi Evrópu, Call. Girona mætti 
líkja við konfektkassa af söfnum, 
galleríum og gotneskum kirkjum, þ.á m. 

dómkirkju heilagrar Maríu af Girona sem er búin lengsta kirkjuskipi í heimi. Hægt verður 
að kanna borgina á eigin vegum eftir skoðunarferð eða taka þátt í göngu upp á hæðina 
fyrir ofan borgina áður en haldið verður aftur á hótel. 
✓ Göngutími (valfrjálst): u.þ.b. 2 klst.  

 
7. maí | Barcelona 
Nú er komið að því að kveðja Costa Brava 
ströndina og er förinni heitið til 
Barcelona, höfuðborgar Katalóníu, sem 
er með fegurstu borgum álfunnar. Hún er 
þekkt fyrir glæsilegar byggingar 
arkitektsins Gaudí sem skreyta borgina 
hvert sem litið er. Borgin er mjög gömul 
og saga hennar merkileg. Fegurð hennar 
og gestrisni íbúanna gera heimsóknina 
alveg einstaka. Af merkum byggingum 
eftir Gaudí má nefna kirkjuna La Sagrada Familia, húsin Casa Battló og Casa Milá og 
garðinn Güell en þessi verk Gaudí eru öll komin á heimsminjaskrá UNESCO. Gotneska 
hverfinu má ekki gleyma og kirkjunni við hafið sem er dásamleg. Við förum í skoðunarferð 
með innlendum leiðsögumenni um gotneska hverfið og fræðumst um heillandi sögu þess 
og að henni lokinni gefst tími til að kanna líf bæjabúa og líta inn á líflega kaupmenn 
borgarinnar. Kvöldverður á eigin vegum. 

8. maí | Heimferð frá Barcelona 
Á þessum lokadegi ferðarinnar gefst tækifæri til að skoða Barcelona betur. Þeir sem hafa 
áhuga geta tekið fjallatoglest upp á Montjuic þar sem við fáum frábært útsýni yfir borgina 
og höfnina. Síðdegis gefst svo tími til að fara í könnunarleiðangur á eigin vegum og er til 
að mynda upplagt að skoða Güell garð Gaudí eða hina ægifögru La Sagrada Familia kirkju 
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að innan. Athugið að nauðsynlegt er að panta fyrirfram aðgang að bæði garðinum og 
kirkjunni. Gott er að fá sér kvöldverð áður en ekið verður út á flugvöll. Brottför er með 
flugi kl. 22:20 og er áætluð lending í Keflavík kl. 00:55 að staðartíma.  
 

Hótel  
Gist er í sex nætur í Calella de Palafrugell 
á 4* Hotel Alga sem er staðsett í hjarta 
bæjarins. Á hótelinu er veitingastaður, 
útisundlaug, tennis völlur og verönd. 
Herbergin eru búin loftkælingu, síma, 
þráðlausu interneti, sjónvarpi, hárþurrku 
og öryggisskáp. Frá hótelinu er góður 
aðgangur að nokkrum af fallegu 
ströndum Costa Brava, m.a. Palamós og 
Platja d‘Aro. 
 
Gist er eina nótt á 4*s Hotel Gran Havana í Barcelona sem er í 5 mínútna göngufjarlægð 
frá Plaza Catalunya. Öll herbergin eru búin loftkælingu, sjónvarpi, síma, öryggishólfi og 
þráðlausu interneti. 

Verð 
272.900 kr. á mann í tvíbýli | 34.700 kr. aukagjald fyrir einbýli.  

Innifalið 
✓ Flug með Play Air og flugvallaskattar.  
✓ Ferðir á milli flugvallarins í 

Barcelona og hótela í Calella de 
Palagrugell og Barcelona.  

✓ Sex nætur í tveggja manna 
herbergi með baði á 4 stjörnu 
hóteli í Calella de Palagrugell.  

✓ Ein nótt í tveggja manna herbergi 
með baði á 4 stjörnu superior 
hóteli í Barcelona.  

✓ Morgunverður allan tímann á 
hótelum. 

✓ Sex kvöldverðir á hóteli í Calella 
de Palafrugell.  

✓ Vínsmökkun og léttur hádegisverður hjá vínbónda 3. maí. 
✓ Hádegisverður 4. og 5. maí. 
✓ Göngudagskrá. 
✓ Akstur í gönguferðum þar sem við á.  
✓ Leiðsögn staðarleiðsögumanns í gönguferðum. 
✓ Íslensk fararstjórn.  

Ekki innifalið 

✓ Aðgangseyrir inn á söfn, í hallir og kirkjur.  
✓ Leigubílaakstur.  
✓ Hádegisverðir aðrir en þeir sem eru innifaldir. 
✓ Kvöldverðir í Barcelona.  
✓ Þjórfé. 
✓ Ferða- og forfallatrygging. 


