FOSSAVATNSGANGAN

Rútur - Buses

Please note that on Saturday, private vehicles will not be allowed to drive up to the ski
stadium at Seljalandsdalur. Skiers who wish to arrive at the start safely in time are urged
to use the free buses provided. Please note that the late buses are often full so in order
to avoid possible delays and stress, we advise our skiers to take the early buses.
Note that the road will be opened for spectators at 08:45. The parking spaces are very
limited so you need to be prepared to park quite far from the stadium.
Buses to the competitions are free of charge for skiers and run as follows:
Thursday: From Ísafjörður at 15:00 and 15:30
Saturday: First bus from Ísafjörður at 06:30 and then at approximately every 30
minutes until 09:30
Buses back from the ski area after the races will be quite frequent and according to
need.
Following the races, buses back to town will leave according to need.
Other buses (price ISK 1000):
Thursday: From Ísafjörður at 12:00, 13:00 and 14:00
Friday: From Ísafjörður at 12:00 and then every hour until 18:00
Return approximately 30 hours after departure from Ísafjörður.
All buses will leave from Pollgata bus stop (behind Hótel Ísafjörður), and stop at Torfnes Sports
Hall before continuing to Seljalandsdalur Ski Stadium.

Vinsamlegast athugið að vegna þrenglsa á vegi og fárra bílastæða verður umferð
einkabíla upp á Seljalandsdal bönnuð að morgni laugardags. Þátttakendur eru hvattir
til að skoða rútuáætlunina og skipuleggja sig út frá henni. Við bendum á að síðustu
rúturnar fyrir start eru oft fullar. Til að forðast stress og tímahrak er best að notfæra sér
rútuferðir sem farnar eru snemma.
Athugið að áhorfendur sem vilja sjá startið kl. 09:00 geta keyrt uppeftir, en vegurinn
verður opnaður fyrir þá kl. 08:45. Bílastæði verða þó eftir sem áður ekki mörg og má fólk
reikna með að þurfa að leggja talsvert frá göngusvæðinu
Rútur á vegum göngunnar (ókeypis fyrir þátttakendur):
Fimmtudagur: Frá Ísafirði kl. 15:00 og 15:30
Laugardagur: 06:30 og svo á u.þ.b. 30 mínútna fresti fram til 09:30
Ferðir til baka að keppni lokinni eftur þörfum.
Aðrar rútur upp á skíðasvæði (verð kr. 1000)
Fimmtudagur: Frá Ísafirði kl. 12:00, 13:00, 14:00
Föstudagur: Frá Ísafirði kl. 12:00 og á heila tímanum fram til kl. 18:00
Ferðir til baka u.þ.b. 30 mínútum eftir brottför frá Ísafirði.
Allar rútur fara frá strætóstöðinni við Pollgötu (fyrir aftan Hótel Ísafjörð) og stoppa einnig
við íþróttahúsið á Torfnesi áður en þær fara upp á Seljalandsdal.

