
Miðaldalaugar við
Deildartunguhver
í Reykholtsdal.



Þarna koma milli 50-60  þúsund manns á hverju ári.

Eina þjónustan sem er við hverinn er að þarna eru seldir 
tómatar í sjálfssölu. 100 kr. pokinn.

Einn fjölsóttasti ferðamannastaður á 
Vesturlandi.



Deildartunguhver.













Jarðböðin við Mývatn.



Jarðböðin eru býsna áhugaverð 
að skoða í þessu samhengi.



Reksturinn hefur þegar borgað sig upp.

Gestir árið 2007 voru yfir 70 þúsund.

Jarðböðin hafa verið opin í rúm fjögur ár



Helstu forustumenn/konur í ferðaþjónustu í uppsveitum 
Borgarfjarðar
Landeigendur.
Stjórnendur Snorrastofu
Heimamenn
Hugsanlegir fjárfestar.
Lykilmenn hjá Orkuveitu Reykjavíkur.
Sveitarstjórnarmenn í Borgarbyggð.

Aðilar sem  ég hafði talað við í 
byrjun maí 2008.







Óformlegur fundur áhugamanna 
í maí

• Á þeim fundi komu fram  þær takmarkanir 
á vatnsbúskap við Deildartungu sem eru 
raunin.

• Þar er sérstaklega takmarkanir á köldu 
vatni sem koma í veg fyrir stórt baðlón. 
Í umræðunum á þessum fundi komu upp 
hugmyndir um að vinna frekar með 
sögutenginguna við  Snorralaug í 
Reykholti og miðaldaböð yfirleitt.

















Grein í læknablaði.

• Heita laugar á Íslandi til forna.
• 7.tbl. 91. árg. 2005

• Eftir Jón Þorsteinsson.
• Laugar  Snorralaug
• Þurrböð Jarðföll við Mývatn.
• Baðhús Sturlureykjabaðhús.





Næsta skref.

Nú er komið að grunn hönnunarvinnu
• Stofnun undirbúningsfélag er í burðarliðnum
• Á næsta ári yrðu síðan miðaldalaugarnar grunn-

hannaðar.
• Útlitsteikningar af öllu svæðinu yrðu gerðar
• Alla tæknilegar lausnir yrðu unnar;vatnsbúskapur exetra.
• Viðskiptaáætlun yrði unnin.

• Að ári yrði hlutafélag um MIÐALDALAUGAR  stofnað á 
grundvelli þessarar forvinnu.



Leit að erlendu fjámagni.

G.Ágúst Pétursson viðskiptaráðgjafi hefur 
áhuga á verkefninu.

G. Áúst Pétursson er einn að eigendum 
þýska ráðgjafafyrirtækisins

Iceconcept Gmb H&Co KG.
Þar á bæ er áhugi fyrir að leita eftir 

fjámögnun á þessari viðskiptahugmynd.



Takk fyrir.
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