
PERLA MILLI 
HRAUNS OG JÖKLA

HÚSAFELL



Húsafell, perla milli hrauns og jökla.

Langjökull, næst stærsti jökull Evrópu

Hraunfossar, fegurstir íslenskra fossa.

Surtshellir, lengsti hraunhellir Íslands.

Víðgelmir, einn stærsti hraunhellir heims.

Into the Glacier, íshellirinn í Langjökli.

Snorrastofa í Reykholti

Deildartunguhver, vatnsmesti hver í Evrópu og 
Krauma náttúruböð.

Þingvellir, þjóðgarður.
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Í næsta nágrenni eru margar af perlum íslenskrar 
náttúru og má þar nefna jöklana Langjökul, 
Þórisjökul, Eiríksjökul og OK sem ekki telst lengur 
jökull sem ber vitni um hlýnun síðustu ára.

Á Langjökli er umfangsmikil ferðaþjónusta þar sem 
farið er í manngerð ísgöng auk sleða- og jeppaferða. 
Þessar ferðir laða að fjölda ferðamanna bæði 
innlendra og erlendra og er upphaf ferðanna frá 
Afþreyingarmiðstöðinni á Húsafelli. Frá Húsafelli eru 
18 km að jökulrönd.

Arnarvatnsheiði: Stærsta ósnortna vatnasvæði 
Evrópu í 400m yfir sjávarmáli er vinsælt 
silungasvæði með fjölmörgum veiðivötnum. 
Þjóðleiðin milli Norðurlands og Suðurlands var á fyrri 
öldum um Arnarvatnsheiði en þar er nú vegur sem 
er fær jepplingum eftir að Norðlingafljót var brúað.

Hellarnir í Hallmundarhrauni eru í einu af 3 
hraunhellasvæðum í heiminum. Surtshellir sá 
lengsti & Víðgelmir sá rúmmálsmesti. Víðgelmir er 
upplýstur og er með göngustígum.

Barnafoss og Hraunfossar eru í göngufæri frá 
Húsafelli.

Í næsta nágrenni við Húsafell eru fjölmargir 
áningarstaðir þar sem ferðamenn fá ýmsa þjónustu 
og má þar nefna auk þeirra sem að ofan eru taldir:

Geitabúið á Háfelli, skemmtilegt fyrir börnin að 
skoða geiturnar og kynnast sveitalífinu. 

Reykholt og Snorrastofa, gestamóttaka og 
sögusetur. 

Deildartunguhver, vatnsmesti hver í Evrópu og 
Krauma náttúruböð. 

Þingvellir Þjóðgarður á heimsminjaskrá í 65 km 
fjarlægð um Kaldadal.

STAÐSETNING OG NÁGRENNI
HÚSAFELL ER STAÐSETT Í UPPSVEITUM BORGAFJARÐAR 
OG ER VIÐ INNGANG AÐ HÁLENDI ÍSLANDS Í EINUNGIS 
120KM ( 90MÍN) FJARLÆGÐ FRÁ REYKJAVÍK.



Húsafell hefur þá sérstöðu að vera að fullu 
sjálfbært hvað varðar orkuöflun. Hér er nóg af köldu 
vatni sem kemur frá jöklunum umhverfis Húsafell. 
Á langri leið sinni síast vatnið í gegnum hraunið og 
tærar lindir myndast við hraunjaðrana, þær stærstu 
Stuttárbotnar, Kaldárbotnar og Kiðárbotnar.

Vegna þess hversu stöðugt vatnsrennslið er í 
lindunum er það góður virkjanakostur. Byggðar 
eru svokallaðar rennslisvirkjanir þar sem ekki þarf 
miðlunarlón, framburður er lítill, frárennslisskurðir 
litlir og allar framkvæmdir afturkræfar. Því hefur 
vatnið verið virkjað til framleiðslu á rafmagni, af 
fjórum kynslóðum Húsfellinga á 70 ára tímabili. Nú 
eru fjórar vatnsaflsvirkjanir í rekstri. Stuttárvirkjun er 
elst, byggð árið 1948, og skilar enn fullum afköstum. 
Sú nýjasta, Urðarfellsvirkjun, var tekin í notkun í 
febrúar 2018. Samanlagt uppsett afl virkjananna 
fjögurra er um 1.600 kílóvött og er ársframleiðslan 
um 13 gígavattstundir, sem samsvarar 
meðalorkunotkun 3.000 heimila. Nýjustu virkjanirnar, 
Kiðárvirkjun II og Urðarfellsvirkjun, eru útbúnar til að 
þjóna Húsafelli og næstu byggðarlögum eingöngu án 
aðstoðar frá dreifineti. Þær eru því mikilvægt varaafl 
fyrir svæðið.

Sjálfbærnin á Húsafelli hefur vakið athygli og fengið 
umfjöllun víða um heim, meðal annars hjá National 
Geographic, New York Times og víðar.

SJÁLFBÆRNI
SJÁLFBÆR ORKA



Ferðaþjónustu á Húsafelli má rekja aftur um aldir, vegferð manna lá milli suður- og 
norðurlands um Arnarvatnsheiði og var Húsafell sjálfkjörinn áningarstaður.Árið 
1930 þegar Kaldidalur varð akfær var settur upp bensíntankur á Húsafelli og var 
það ár mikið um gesti vegna Alþingishátíðar á Þingvöllum, þá var bóndi á Húsafelli 
Þorsteinn Þorsteinsson. Uppúr 1960 fóru hjónin Kristleifur Þorsteinsson og Sigrún 
Berþórsdóttir að gera tilraunir með sölu á þjónustu við ferðamenn, ráku þau 
fyrirtæki í eigin nafni í mörg ár. Árið 1990 var Ferðaþjónustan á Húsafelli stofnuð 
sem nú er rekin af hjónunum Bergþóri Kristleifssyni og Hrefnu G. Sigmarsdóttur.

• Glæsilegt hótel
• Veitingastaðir
• Afþreyingarmiðstöð
• Sundlaug
• Golfvöllur
• Tjaldsvæði
• Sumarhúsabyggð
• Verslun
• Bensínstöð
• Flugvöllur
• Kirkja
• Listasafn Páls á Húsafelli
• Leiksvæði
• Hoppupúði
• Fótbolta-, körfubolta- og strandblaksvöllur
• Giljaböð

Á HÚSAFELLI ER: HÚSAFELL
Á HÚSAFELLI ER HÆGT AÐ GERA SÉR MARGT 
TIL GAMANS, STAÐURINN Á SÉR LANGA SÖGU 
OG Í ÁRANNA RÁS HEFUR VERIÐ BYGGÐ UPP 
ORLOFSPARADÍS FYRIR FJÖLSKYLDUNA.



Á Húsafelli er ný Afþreyingarmiðstöð þar sem gestir geta fengið upplýsingar um 
þá fjölbreyttu afþreyingu sem er í boði á Húsafelli og nágrenni. Þar geta gestir 
bókað í ferðir og fengið upplýsingar um göngu-, hlaupa- og hjólaleiðir sem henta 
öllum hópum. Það er vandfundið það svæði sem býður upp á aðra eins fjölbreytni 
í afþreyingu. Hvort sem það eru fjalla-, jökla-, eða veiðiferðir þá er hálendið í 
kringum Húsafell paradís allan ársins hring fyrir útivistar- og náttúruunnendur.

AFÞREYING
ÆVINTÝRAPARADÍS 

AFÞREYING

• Göngu, hjóla og hlaupaleiðir
• Giljaböð
• Sundlaug
• Golf
• Gönguferðir með leiðsögn
• Hraunhellar

• Íshellir
• Krauma
• Jöklar
• Veiði
• Hálendi Íslands



Húsafell skartar mörgum af fegurstu afbrigðum 
íslenskrar náttúru sem gerir gönguferðir að dásamlegri 
upplifun og má kalla draumaland göngumannsins

Allt um kring eru heillandi og miskrefjandi gönguleiðir, 
þar sem alltaf ber eitthvað nýtt fyrir augu. Þéttir skógar, 
hraunmyndanir, kristaltærar uppsprettur, stórbrotin gil, 
jöklar, hvítfyssandi jökulár, fjölbreytt dýra- og fuglalíf, 

auk merkra fornminja og annarra mannvistarleifa 
sem segja ótal sögur um liðna tíð og sambýli manns 
og náttúru. Einnig gengur ferðalangurinn víða fram á 
höggmyndir listamannsins Páls Guðmundssonar sem 
skerpa svip landsins.

2 klst. /2 hours

5 km 

10 m

1 klst. /1 hours

4 km 

20 m

2 klst. /2 hours

5 km 

300 m

0.45 klst. /0.45 hours

2.5 km 

70 m

3.5 klst. /3.5 hours

11 km 

200 m

2.5 klst. /2.5 hours

6.5 km 

200 m

3.5 klst. /3.5 hours

10.5 km 

90 m

6 klst. /6 hours

18 km 

470 m

4 klst. /4 hours

11.5 km 

50 m
10 klst. /10 hours

24 km 

1.000 m

Húsafell

Friðland
Preserved area

Beautiful woodland hike along 
Oddalindir and the river Hvítá.

Popular running trail along the 
airport and the main road back.  
Beware of air and road traffic.

Walk along both sides of the canyon. 
Interesting formations as well 
as sculptures by the artist Páll 
Guðmundsson from Húsafell.

A historic hiking trail where 
interesting old relics of farming
at Húsafell can be seen.

Enchanting hiking trail in woodland
with canyons and waterfalls.

Majestic canyon, Teitsgil, from 
where hot water is drawn for 
heating and bathing at Húsafell. 
Many beautiful waterfalls in Selgil.

Water springs at Kaldárbotnar. Follow 
trails Þrengsli to Hlíðarendi, where 
travellers in the past, travelling 
between different regions of Iceland.

A long and challenging mountain 
trail with untouched nature, and 
views over a beautiful mountain 
range and glaciers.

The old thoroughfare between the 
northern and southern part of the 
country that lies through Húsafell. 

Ok is too small to be considered a glacier 
anymore. Walk up Bæjargil from the 
western side and south of the canyon there 
are small ponds. To hike to the highest 
point of Ok, walk east of the ponds.
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GÖNGULEIÐIR Á HÚSAFELLI – HIKING TRAILS

Umsjón með verkefni / Project supervision: Húsafell Resort, +354 435 1551,  booking@hotelhusafell.is
Hönnun / Design: Björg Hönnunarstofa  • Teikningar/Drawings: Ómar Smári KristinssonGangið varlega um náttúruna og hreyfið ekki við viðkvæmum hleðslum fornra mannvirkja  -  Nánari upplýsingar: www.husafell.is / Please tread carefully and be respectful of nature. Do not disturb old man-made structures - For further information: www.husafell.is
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Vinnumannahnjúkur
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HÓTEL

H V ÍTÁRSÍÐA

Barnafoss

Hraunfossar

Hallmundarhraun

Oddar

Surtshellir

Hvítá

Hvítá

Tunga 
(315m)

Þjófaborg

Hvítá

Kaldadalsvegur

Húsafell, draumaland göngumannsins
Allt um kring eru heillandi og mis krefjandi 
gönguleiðir, þar sem alltaf ber eitthvað nýtt 
fyrir augu. Þéttir skógar, hraunmyndanir,
kristaltærar uppsprettur, stórbrotin gil, 
jöklar, hvítfyssandi jökulár, fjölbreytt dýra- 
og fuglalíf, auk merkra fornminja og annarra 
mannvistarleifa sem segja ótal sögur um 
liðna tíð og sambýli manns og náttúru. 
Einnig gengur ferðalangurinn víða fram á 
sérstæðar höggmyndir listamannsins Páls 
Guðmundssonar, sem skerpa oft svip lands-
ins á nærgætinn hátt við náttúruna. 

Hér má finna auðveldar gönguleiðir fyrir alla
fjölskylduna (nr. 1, 4 og 6) og einnig eru áhuga-
verðar leiðir fyrir þá brattgengu (nr. 3, 5, 8 og
10). Leið nr. 9 hentar hestamönnum, 2 og 7 eru
góðar fyrir hjólreiðafólk. Flestar þessara leiða
eru einnig hentugar fyrir hlaupara.

Húsafell, hiker’s paradise
Captivating hiking trails are all around 
Húsafell where something new can be 
seen at every step. Dense woodland, lava 
formations, crystal clear water springs, 
spectacular canyons, glaciers, foamy 
glacier rivers, diverse fauna and birdlife, in 
addition to old relics and signs of habitation 
telling tales of times long past, and the 
cohabitation of man and nature. The hiker 
will also walk past the unique sculptures of 
the artist Páll Guðmundsson, that tactfully 
interact with the land and bring 
out nature’s many formations. 

Easy hiking trails for the whole family 
can be found here (no. 1,4 and 6) as well as 
interesting trails for more experienced or 
fitter hikers (no. 3, 5, 8 and 10). Trail no. 9 is 
suitable for horse riders and no. 2 and 7 are 
suitable for cyclists. Most of these trails 
are suitable for runners. 

Oddaleið - Water trail Kiðárhlaup - Run along the river Bæjargil - The artist’s home canyon Gömlu sporin söguhringur
Follow the old footsteps

Selgil - Hot water source Reiðleið - Horse ridingReyðarfell - Hringsgil - Selgil
Views – long hike – untouched nature

Jökulganga, Ok - Glacier hikeKaldárbotnar - Hlíðarendi
Water through lava

Hringsgil – Deildargil - Hraunfossar
Canyons and waterfalls

Eiríksjökull 
(1.675m)

Hofsjökull 
(1.800m)

Ok 
(1.170m)

Þórisjökull
(1.322m)

Hafrafell 
(991m)

Hádegisfell nyrðra 
(866m)

Geitlandsjökull 
(1.193m)

Hádegisfell 
syðra (573m)

Prestahnjúkur 
(1.235m)

Bláfell 
(1.207m)

Langjökull 
(1.355m)

Langjökull 
(1.355)

Svartá

Geitá
Geitlandshraun

Kalmans-
tunga

Kaldidalur

Arnarvatnsheiði

Fljóts-
tunga

Hallkels-
staðir

Gilsbakki

Kolsstaðir

10

10

10

4

5

5

Stikuð gönguleið / Trailed hiking trail

Upphaf gönguleiða / Start of hiking trails

Auðveld gönguleið / Easy walk

Krefjandi gönguleið /Challenging hiking

Hlaupaleið / Running trail

Hjólaleið / Cycling trail

Reiðleið / Riding trail

Söguslóðir / Historical areas

Borhola / Bore hole

Sjálfbær virkjun / Sustainable power plant

Reyðarfells-
rústir

TÁKN / SIGNS
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Oddaleið - Water trail 
Beautiful woodland hike along Oddalindir 
and the river Hvítá. 2 klst./5km

Kiðárhlaup - Run along the river 
Popular running trail along the airport and 
the main road back. Beware of air and 
road traffic. 1 klst./4km 

Bæjargil - The artist’s home canyon 
Walk along both sides of the canyon.
Interesting formations as well as sculp-
tures by the artist Páll Guðmundsson 
from Húsafell. 
2 klst./5km 

Gömlu sporin söguhringur  
Follow the old footsteps 
A historic hiking trail where interesting old 
relics of farming at Húsafell can be seen. 
45min/2.5km

Hringsgil – Deildargil - Hraunfossar 
Canyons and waterfalls 
Enchanting hiking trail in woodland with 
canyons and waterfalls. 3-5klst/3-5km 
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Selgil - Hot water source 
Majestic canyon, Teitsgil, from where hot 
water is drawn for heating and bathing at 
Húsafell. Many beautiful waterfalls in Selgil. 
2½ klst./6.5km

Kaldárbotnar - Hlíðarendi 
Water through lava 
Water springs at Kaldárbotnar. Follow trails 
Þrengsli to Hlíðarendi, where travellers in 
the past, travelling between different re-
gions of Iceland. 3.5 klst./10.5km

Reyðarfell - Hringsgil - Selgil 
Views – long hike – untouched nature 
A long and challenging mountain trail with 
untouched nature, and views over a beauti-
ful mountain range and glaciers. 
6 klst./18km

Reiðleið - Horse riding 
The old thoroughfare between the northern 
and southern part of the country that lies 
through Húsafell. 4 klst./11.5km

Jökulganga, Ok - Glacier hike 
Ok is too small to be considered a glacier 
anymore. Walk up Bæjargil from the western 
side and south of the canyon there are small 
ponds. To hike to the highest point of Ok, 
walk east of the ponds. 10 klst./24km

10

Hér má finna auðveldar gönguleiðir 
fyrir alla fjölskylduna (nr. 1, 4 og 6) 
og einnig eru áhugaverðar leiðir fyrir 
þá brattgengu (nr. 3, 5, 8 og 10). Leið 
nr. 9 hentar hestamönnum, 2 og 7 
eru góðar fyrir hjólreiðafólk. Flestar 
þessara leiða eru einnig hentugar 
fyrir hlaup og hjólreiðar.

GÖNGULEIÐIR
HÚSAFELL, DRAUMALAND GÖNGUMANNSINS



Í samstarfi við Hótel Húsafell bjóðum við nýja þjónustu þar sem eigendum gefst tækifæri til 
þess að leigja út húsin þegar þau eru ekki í einkanotkun. Um leið og þú eignast sumarhús 
sem þú nýtir í eigin frítíma fjármagnar þú hluta sumarhússins og rekstur þess með útleigu. 
Hótelið sér um alla sölu og markaðssetningu ásamt því að þjónusta húsin með þrifum og 
annari tilfallandi umsjón. Gerður er samningur fram í tímann um útleigu og þá staðla sem 
þarf að uppfylla.

Við kynnum nýtt og spennandi hverfi þar sem framkvæmdir eru hafnar við glæsileg 
heilsárshús með hitaveitu og ljósleiðara til afhendingar haust 2021.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT, SED 

Hótel Húsafell hefur sannað sig sem eitt af glæsilegustu hótelum landsins með 
hágæða veitingastað og framúrskarandi þjónustu. Hótel Húsafell mun leggja 
sig fram við að þjónusta íbúa Húsafellsbyggðar af kostgæfni með tilboðum og 
nýjungum. Neðri hæð hótelsins skartar fallegri verönd í suður sem tilvalin er til þess 
að njóta léttra veitinga og veðurblíðunnar fyrir eða eftir ævintýri dagsins.

HÓTEL OG LEIGA

NÝJUNG Á ÍSLANDI

NÝJUNG Á ÍSLANDI



HÚSAFELLSSKÓGUR 
YFIRLITSMYND
VIÐ KYNNUM NÝTT OG SPENNANDI HVERFI VIÐ HÚSAFELL

Nýja hverfið í Húsafellsskógi hefur verið í þróun í 15 ár. Eigendur vildu leggja allt kapp á að 
skapa heildrænt útlit og hönnun fyrir svæðið í heild sinni. Með því markmiði að húsin falli 
sem best inn í landslagið og hvert hús fái að njóta besta mögulega útsýnis.

Við hönnun húsa var lögð áhersla á útsýni og þægindi fyrir alla fjölskylduna. Rúmgóð 
hús með glæsilegri stofu og eldhúsi, aðskildum svefnherbergjum og salerni með gufu og 
aðgengi í heitan pott.

Hverfið er í Húsafellsskógi og er tengt við núverandi Húsafellsbygð með stígum þar sem 
sækja  má tilheyrandi þjónustu og afþreyingu.

Fyrstu kaupendum gefst tækifæri á að fá hlut í afþreyingarskýli fyrir leiktæki s.s. fjórhjól, 
snjólsleða, buggy eða önnur farartæki.

Framkvæmdir eru nú þegar hafnar og gert er ráð fyrir afhendingu fyrstu húsa á 
haustmánuðum 2021.
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Komið er inn í opið anddyri þar sem fjallahringurinn blasir við í fallegum glugga, 
gengið er inn til hægri í opið eldhús og stofu. Gólfsíðir gluggar með stórbrotnu 
útsýni og huggulegur arinn. Svefnálma er til vinstri þar sem herbergi eru aðskilin 
sem skapar góða hljóðvist. Salernið er glæsilegt með gufubaði og er gengið þaðan 
út í heitan pott. Hjónasvíta er með sér salerni. Umhverfis húsið að sunnanverðu er 
stór verönd með potti og grillaðstöðu.

HÚSGERÐ 1
HÖNNUN: NÝHÖNNUN EHF 

UPPLÝSINGAR: 

• Vistvæn hús
• 139 fm
• 2 svefnherbergi
• 1 baðherbergi með gufubaði og útgengi í 

pott
• 1 hjónasvíta með baðherbergi
• Opið eldhús og stofa
• Gólfsíðir gluggar og góð lofthæð
• Möguleiki á gestahúsi

KAUPENDUR GETA FENGIÐ HÚSIÐ AFHENT Á 
MISMUNANDI BYGGINGARSTIGI.

VERÐ:

Fokhelt: 43.785.000
Tilbúið til innréttinga: 59.075.000
Fullbúið: 74.921.000
*Ath verð frá, sjá skilalýsingu.
Vísitölutengt frá 1.5.2021



Komið er inn í anddyri undir skyggni, þaðan er gengið inn til hægri í opið eldhús 
og stofu með mikilli lofthæð og stórum björtum gluggum með stórbrotnu útsýni. 
Svefnálma er til vinstri með þremur svefnherbergjum og glæsilegu baðherbergi 
með útgengi á stóra verönd með heitum potti. Möguleiki er á að hafa gestahús með 
svefnherbergi og salerni.

HÚSGERÐ 2
HÖNNUN: NÝHÖNNUN EHF 

UPPLÝSINGAR: 

• Vistvænt hús
• 88.2 fm
• 3 svefnherbergi
• 1 baðherbergi með útgengi í pott
• Opið eldhús og stofa
• Gólfsíðir gluggar og góð lofthæð
• Möguleiki á gestahúsi

KAUPENDUR GETA FENGIÐ HÚSIÐ AFHENT Á 
MISMUNANDI BYGGINGARSTIGI.

VERÐ:

Fokhelt: 27.720.000
Tilbúið til innréttinga: 37.400.000
Fullbúið: 47.432.000
*Ath verð frá, sjá skilalýsingu.
Vísitölutengt frá 1.5.2021



Komið er inn í anddyri þar sem stigi leiðir beint upp á aðra hæð þar sem er glæsilegt 
opið rými með 360 gráðu útsýni til allra átta. Í rýminu er opið eldhús og stofa 
ásamt baðherbergi með gufubaði og útgengi á svalir með stórbrotnu útsýni og 
heitum potti. Á neðri hæð hússins eru 3 svefnherbergi og 1 baðherbergi.

HÚSGERÐ 3
HÖNNUN: NÝHÖNNUN EHF 

UPPLÝSINGAR

1. HÆÐ 2. HÆÐ

• Vistvænt hús
• 65.1 fm efri hæð
• 74.4 fm neðri hæð
• 139.5 fm samtals
• 3 svefnherbergi
• 1 baðherbergi með gufubaði og útgengi í pott
• 1 baðherbergi
• Opið eldhús og stofa með 360 gráðu útsýni
• Gólfsíðir gluggar og góð lofthæð

KAUPENDUR GETA FENGIÐ HÚSIÐ 
AFHENT Á MISMUNANDI BYGGINGARSTIGI.

VERÐ:

Fokhelt: 43.942.500
Tilbúið til innréttinga: 59.287.500
Fullbúið: 75.190.500
*Ath verð frá, sjá skilalýsingu.
Vísitölutengt frá 1.5.2021



Sími: 892-1550 
Tölvupóstur: husafell@husafell.is 

HÚSAFELL

Sími: 866-5414 
Tölvupóstur: unnar@husafell.is

Heimasíða: www.husafellsskogur.is

HAFÐU SAMBAND
NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFA:

UNNAR BERGÞÓRSSON

BERGÞÓR KRISTLEIFSSON


