
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Sagnaseiður á Snæfellsnesi.. 
...langar þig að vita meira um leyndardóma Snæfellsness?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...langar þig til að hitta fólk sem býr á Snæfellsnesi?... 

 

...sagnaþulir, sögufylgjur og svæðislóðsar taka glaðir á móti gestum á 

Snæfellsnesi... 

 Sagnaþuli er hægt að heimsækja eða panta stefnumót á ákveðnum stað til að 
spjalla, heyra  fróðleik og fá sögur af Snæfellsnesi. 

 Sögufylgjur geta boðið upp á sögufylgd með spjalli, fróðleik og sögum í gönguferð 
eða farartæki í styttri ferð með einstaklingum og minni hópum um Snæfellsnes. 

 Svæðislóðsar eru tilbúnir til að hoppa upp í rútur, fara í ferðir um allt Snæfellsnes 
eða hitta stærri hópa til að segja sögur og miðla fróðleik um svæðið. 

Sagnaþulir, sögufylgjur og svæðislóðsar eru fjölbreyttur hópur fólks með ólíkan bakgrunn, 
áhugamál og þekkingu. Því er hægt að bjóða upp á margvísleg efnistök og áherslur í spjalli, 
sögum, fróðleik og sögufylgd um Snæfellsnes. 

Hægt er að hafa samband og mæla sér mót við sagnaþuli, sögufylgjur og svæðislóðsa á 
Snæfellsnesi.  
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...Storytellers of Snæfellsnes... 
...do you want to know more about the secrets of Snæfellsnes?... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

...do you want to meet the locals of Snæfellnes?... 

   

...local storytellers take pleasure in receiving guests to 

Snæfellsnes... 

 Visit a storyteller or book an appointment at a special location to chat, 
listen to wit and wisdom and enjoy stories of Snæfellsnes. 

 Local storyteller can also offer outings with chats, interesting facts and 
stories on hikes or in vehicles on short trips around Snæfellsnes for 
individuals and small groups  

 Storytellers are ready to jump onto coaches, go on trips around Snæfellsnes 
or meet bigger groups to tell stories and share interesting information about 
the area.  

Local storytellers are a diverse group of people with different backgrounds, interests 
and knowledge who make it possible to offer different approaches and emphases in 
chats, stories, facts and history about Snæfellsnes. 

Contact or make an appointment with a storyteller on Snæfellsnes.  
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...Sagnaseiður á Snæfellsnesi.. 
...langar þig að vita meira um leyndardóma Snæfellsness?... 

 

  

 

 

 

  

 

 

...langar þig til að hitta fólk sem býr á Snæfellsnesi?... 

...við erum heimafólk á Snæfellsnesi...sem þykir vænt um 

svæðið okkar og það samfélag sem við búum í... 

...þegar við sinnum gestamóttöku köllum við 

okkur...sagnaþuli, sögufylgjur og svæðislóðsa... 

...við erum til í að hitta gesti, segja sögur, miðla fróðleik 

eða bara spjalla um lífið og tilveruna á Snæfellsnesi... 
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...Storytellers of Snæfellsnes... 

...do you want to know more about the secrets of Snæfellsnes?... 
 

 

 

 

 

 

 

...do you want to meet the locals of Snæfellnes?... 

...we are locals of Snæfellsnes, who love our area and 

the communities we live in...  

...when we receive guests, and tell them stories about 

our area we call ourselves storytellers... 

...we are ready to meet guests, tell stories, share 

information or just chat about life and living on 

Snæfellsnes... 
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