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Bli inspirert av Island
Uansett formålet med reisen får du en helt unik opplevelse på
Island. Trenger du å slappe av, stimulere din kropp og sjel eller
skjemme bort smaksløkene, er Island den perfekte destinasjon.
I Reykjavik og omegn blir man betatt av de idérike restaurantene
i verdensklasse, det energiske nattelivet og de enestående
museer og gallerier. Og på landet av de eventyrlige
landskapene med geysirer, isbreer, fossefall og varme kilder.
Den islandske befolkningen er i tillegg både vennlig og gjestfri.
Hver sesong har sin severdighet. Våren vekker landets uspolerte
natur, mens sommeren bader det i midnattssol. Høsten vekker
et fargespill som tiltrekker og imponerer fotografer fra hele
verden. Og vinteren byr på dansende nordlys og spennende
vinteraktiviteter.
Besøk saga- og vulkanøya Island og bli betatt slik vi ble. Kom og
bli inspirert sammen med et varmt, nordatlantisk folk som elsker
at vise frem landet sitt.

Innhold
Å oppdage Island...........................
Reykjavik og hovedstadsområdet.
Sørvestlandet og sørlandet...........
Vestlandet.......................................
Vestfjordene....................................
Nordlandet . ...................................

2
4
6
8
10
12

Østlandet og sørøstlandet . ..........
Det sentrale høyfjellet og
Vatnajökull nasjonalpark................
Shopping på Island........................
Kulturen...........................................
Det kulinariske Island.....................

14
16
18
18
20

Foryngelse.......................................
Begivenheter og høytider..............
Praktiske opplysninger...................
Kart over Island...............................

21
22
23
32

Oppdag Island
To vanskelige spørsmål melder seg, når du
velger Island som destinasjon – hvor du skal
starte og hva du må unnlate å besøke!
Det usedvanlige landskapet er det aller
første du legger merke til. I geologisk
forstand er øya meget ung, og den vulkanske
aktiviteten et tydelig bevis på at den er stadig
under kraftig utforming. Derfor har Island
mange vulkaner, krater, vulkanske stein og
imponerende lavaformasjoner.
Hovedstadsområdet er hypermoderne
med stilfulle hoteller, idérike restauranter,

2

unike butikker og et vibrerende og berømt
natteliv. Området kjennetegnes av en
energisk befolkning og tilbyr mange
forskjellige barer, caféer og diskoteker, samt
et stort utvalg av underholdning.
Men også her er du tett på naturen og
dens krefter. Islendingene utnytter
jordvarmen til å bygge enorme utendørs
bade- og spa-anlegg, og i Reykjavik og
omegn finnes der hele 20 slike. Vi anbefaler
på det varmeste et besøk dit.
På landet finnes mange muligheter for

både å slappe av og drive med aktiv fritid.
Den beste måten å oppleve naturens
fantastiske scenekunst er å gå en tur. I
høylandet kan man oppleve noen fantastiske
vandreruter i juli og august, og reiser du i
mai, juni eller september, finnes det også et
mylder av interessante spor man kan følge.
Ønsker du å la andre om å gå, er en tur
på en islandshest nærmest en obligatorisk
opplevelse. De islandske hestene er unike,
men de har den enestående gangarten tölt.
Det tilbys mange forskjellige turopplegg – fra

Visste du…
… at det finnes en nettside med det islandske
familietre, som gjør det mulig for islendingene
å oppspore sine forfedre? De fleste islendinger
kan spore sine forfedre flere århundre til bake,
og det er ikke uvanlig å oppdage at man
stammer fra en av de første landnåmsmennene
på 800-tallet. Du kan også finne ut av om din
nabo er din tremenning, firmenning eller
allmenning!

korte hesteturer hele året rundt og opp til 15
dages hesteturer tvers over landet i
sommermånedene.
Du kan også dykke, rafte, fiske, stå på ski,
kjøre på snøscooter og hundeslede, ro kajakk
eller klatre i isberg, bare for å nevne noen av
de aktivitetene, man dyrker på Island. Golf er
også en meget populær sport i landet med
over 60 golfbaner, derav hele ni i
hovedstadsområdet.
Du bør i tillegg besøke de nordatlantiske
kjempene mens du er på Island. I
sommerhalvåret kan du således gå på
hvalsafari og observere noen av de omtrent
50 forskjellige arter, som svømmer i havet
omkring Island. Du kan også se de vakre
lundefuglene eller noen av de utallige andre
fuglearter, som kommer til Island og tiltrekker
ornitologer fra hele verden.

… at Island er rett opp på MidtAtlanterhavsryggen, en varm flekk med
vulkansk og geotermisk aktivitet. 30 vulkaner
fra perioden etter istiden har hatt utbrudd de
siste 200 årene, og jordvarmevann gir
befolkningen billig varme uten forurensing.
Flodene temmes også for å skaffe
hydroelektrisk kraft til fordelaktige priser.

Ytterligere opplysninger
www.visiticeland.com
www.visitreykjavik.is
Tidsskriftet Grapevine har en fast spalte med
liste over alle konserter: www.grapevine.is
Nyheter fra Island, islandsk kultur
og reiseliv www.icenews.is
Opplysninger om de forskjellige lokale
aktiviteter og begivenheter kan sjekkes på
forskjellige nettsider: se sider 5–16
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Kreativ energi
Reykjavik og hovedstadsområdet
Reykjavik er verdens nordligste hovedstad, Omringet
av fjell og åpent hav og det kulturelle episentret på
Island. Fargerike hus av bølgeblikk står side om side
med moderne arkitektur og kreativ gatekunst.
GÅ IKKE GLIPP AV …
Det klassiske
Opplev en storslått utsikt fra toppen av landets
største kirke Hallgrímskirkja eller den futuristiske,
kuppelformede panoramabygningen Perlan. Gå langs
havnefronten til skulpturen Sólfarið (solreisen) og det
nye konsert- og konferansesentret Harpa, hvis
fortryllende fasade ble tegnet av den prominente
Ólafur Elíasson. Ta båten ut til øya Viðey, hvor Yoko
Onos fredstårn (Imagine Peace Tower) sender en
gigantisk lyssøyle høyt til værs fra oktober til
desember. Du kan også ta en dukkert ved den
oppvarmede strand Nauthólsvík, som med dens blå
flagg har en konstant temperatur på cirka 20 °C.
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Shopping med stil
Langs hovedgatene Laugavegur og Skóla
vörðustígur i sentrum av Reykjavik finner man
et hav av smarte motebutikker med varer fra
unge, lokale designere. Dessuten finnes
der mange caféer, bokhandlere og musikk
forretninger, som krydrer dagen med levende
musikk av lokale musikere. Gjør et godt kupp
på loppemarkedet Kolaportið, som holder
åpent hver helg, eller gå etter de mer kjente
merkevarer i kjøpesentrene Kringlan i Reykjavik
og Smáralind i Kópavogur.
Å skjemme bort smaksløkene
Reykjavik er en riktig mekka for kulinariske
opplevelser. Når det gjelder hurtigmat har byen
en helt spesiell og kulturelt forankret pølsevogn
i Bæjarins Beztu Pylsur. Det kan også varmt
anbefales å ta seg en kopp kremet hummer

www.visitreykjavik.is
www.visiticeland.com

suppe eller en fiskemeny på caféene ved
den gamle havnen. I de sene kveldstimene
forvandles de hyggelige caféene til hotte
møtesteder som holder åpent til den lyse
morgen.
Et liv blant de lokale
Hvaler og lundefugler kan oppleves fra april
til oktober, og fra Hafnarfjörður og Mosfells
bær kan man ri på hest langt inn i det
vulkanske landskapet. Bruk en aften på
å besøke et av de mange bade- og spaanleggene forskjellige steder om i byen og
prat med de lokale – de elsker det. Du kan
også gi brød til endene på Tjörnin tjern,
besøke dyrene i Fjölskyldu- og húsdýra
garðurinn eller høre om huldrene på en
guidet tur.

Kulturelle gleder
Der er aldri mangel på underholdning i
Reykjavik. Hele året rundt er der festivaler,
levende musikk og andre spennende
begivenheter. Høydepunktene er de årlige
festspillene (Listahátíð), RIFF filmfestival og
Jazzfestivalen. Besøk et av de moderne
kultur- og musikkstedene og opplev
kreativiteten i den islandske avantgarde
kunsten. Besøk den interaktive utstillingen
Reykjavik 871 +/- 2, som med utgangspunkt i
landnåmstiden forteller om ville vikinger og
islandske sagaer. Ytterligere info om de
kulturelle gleder finnes bl.a. i det gratis
tidsskriftet Reykjavik Grapevine.

Visste du…
… at det sies at den første landnåmsmannen,
Ingólfur Arnarson, kastet høysetestolpene sine
på havet da han først fikk øye på Island, og at
historien vet å fortelle at han fant dem der
hvor Reykjavik nå ligger? Han bygget sitt hjem
hvor han fant høysetestolpene. Uansett om
dette stemmer eller ikke, så ligger Reykjavik
utmerket plassert som hovedstad. Det er nok
av varmt vann i jorden, den naturlige havnen
er utmerket og landets mildeste klimaforhold.
… at av en befolkning på litt over 300.000 bor
over halvparten i Reykjavik og byens nabo
kommuner i landets sørvestlige hjørne Keflavik
internasjonale lufthavn ligger ca. fem mil fra
Reykjavik. Høyfjellet er ubeboelig (og øde),
men de allerfleste bor ved kysten.
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Et levende landskap
Sør- og Sørvest-Island
Sør-Island er, med sine sprudlende geysirer,
aktive vulkaner, storslåtte isbreer, mektige
fosser og den helbredende Blå Lagunen,
landets mest besøkte region. Her finnes
tydelige tegn på et land, som er konstant
under forandring. De nordamerikanske og
eurasiske tektoniske platene trekker øya
både i øst og vest med 2,5 cm om året.
GÅ IKKE GLIPP AV …
Reykjanes halvøya
På Reykjanes halvøya finner du den unike
og verdenskjente Blå Lagunen. Halvøya
karakteriseres ellers ved store lavamarker,
enorme geotermale krefter og små fiskerbyer.
Få en smaksprøve av fortiden på klippfisk
museet i Grindavik eller reis gjennom de
norrøne gudenes univers i Urðarbrunnur. Du
kan også komme helt tett på de boblende
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kildene ved Gunnuhver og dens svovel
holdige stank. Her er det livsviktig å følge
de anlagte stisystemene.
Den gyllne sirkelen
Gullfoss, Geysir og nasjonalparken Þingvellir
er det mest kjente trio i Island og ligger kun i
et par timers avstand fra Reykjavik. Ved Geysir
kan du cirka hvert syvende minutt se geysiren
Strokkur sprute en varm vandsøyle høyt til
værs. Her finnes også den originale Geysir
som ikke spruter mer, men har gitt verdens
geysirer sitt navn. Þingvellir står på UNESCOS
liste over verdensarven. Det var her, de
islandske vikinger i 930 etablerte verdens
første demokrati.

www.reykjanes.is
www.south.is

En kontinental oppdagelse
Dykk eller snorkel mellom de nord
amerikanske og eurasiske tektoniske
plater i kløften Silfra ved Þingvellir
nasjonalpark. Vannet er så klart, at Silfra
betraktes som et av verdens beste
dykkesteder.
Vestmannaøyene
Sørvest for Reykjavik ruver Vestmannaøyene
opp av Atlanterhavet med sine majestetiske
klipper og rike fugleliv, bl.a. landets største
koloni for lundefugler. I 1973 ble befolkningen
tvunget til at forlade øya på grunn av et
vulkanutbrudd. Levninger fra utbruddet
kan oppleves i prosjektet Nordens Pompeii,
www.pompeinordursins.is

Visste du…

Vulkansk aktivitet
Ta ut til den mest aktive vulkanregionen
på Island med Eyjafjallajökull, Hekla og
Katla. Her vitner lavaskulpturer og svarte
sandstrender om tidligere tiders utbrudd.
Ikke minst Eyjafjallajökull har gjort sig
bemerket med et utbrudd, som våren
2010 lammet flytrafikken over hele verden.

… at landnåmsmennene i 930 grunnla verdens
første folkestyrte regjering. Den republikk, de
gamle sagaene beskriver, varte inntil 1262 da
Island mistet sin selvstendighet, og frem til
1944, da den nåværende republikk ble
etablert. Landet styres av Alltinget med 63
folkevalgte representanter som velges hvert
fjerde år. Det er også presidentvalg hvert
fjerde år, president Ólafur Ragnar Grímsson
ble valgt i juni 1996 som etterfølger av Vigdís
Finnbogadóttir. Presidenten har ingen
bestemt rolle i den daglige politiske
virksomheten.

Eventyrlig lekeplass
Gå rundt i det eventyrlige landskapet, ri
på de robuste islandske hestene, besøk en
isbre på snøscooter eller prøv riverrafting og
isklatring. Uansett aktivitet, lekeplassen er
et eventyrlig og evig foranderlig landskap.

… at Island er Europas vestligste land, NordAtlanterhavets nest største øy og bare litt over
tre timers flytur fra London, Paris, Amsterdam
eller København.
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Inspirasjon og elleville eventyr
Vest-Island
Landskapet på Vest-Island og Snæfellsnes
halvøya er dramatisk og imponerende med
sine isbreer, fjell, vulkaner og lyse sand
strender. Her ligger små fiskerbyer og mange
gode overnattingssteder. Regionen har en
mystisk aura over seg, som har inspirert
historiefortellere gjennom generasjoner.

sagaene halshugde en fullvoksen mann bare
sju år gammel og skrev dikt tre år gammel.
Det finnes også en replika av Erik den Rødes
bondegård på Eiríksstaðir. Og her blev Leif
den heldige født – vikingen, som oppdaget
Amerika 500 år før Christoffer Columbus kom
dit i år 1492.

GÅ IKKE GLIPP AV …
Reisen til jordens indre
Besøk isbreen Snæfellsjökull, men i 1846
dannet den rammen for Jules Vernes science
fiction roman Reisen til jordens indre.

Borgarfjörður og Reykholt
I Reykholt i Borgarfjörður arrangerer man i juli
hvert år en verdenskjent festival for klassisk
musikk. Her bodde den lærde dikteren Snorri
Sturluson (1179–1241), men han skrev noen av
de mest kjente islandske sagaene. Hans hjem
er nå et populært museum.

De islandske sagaene
Mange av de klassiske islandske sagaer fant
sted i Vest-Island. Islands landnåmssenter i
Borgarnes forteller om den hardføre vikingen
og krigeren Egill Skallagrímsson, som ifølge
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Haiene
I havet omkring Island svømmer mange arter
av hvaler og haier rundt. Du kan besøke et

www.west.is

museum og en gård dedisert til haiene i
havet omkring Island på Bjarnarhöfn.
Naturen i aksjon
Møtet mellom ild og is former meget
spektakulære skulpturer i landets nest største
isbre, Langjökull. Der kan du se jordvarme
aktivitet ved de imponerende krater Eldborg
og Grábrók, samt besøke Europas største
varme kilde – Deildartunguhver – som hvert
eneste sekund produserer 180 l vand med
temperatur på 100 °C. I umiddelbar nærhet
ligger fossestrøket Hraunfossar, som
strømmer på en utrolig vakker måte ut
gjennom lavaen.

Visste du…

Fuglehagen
Det vrimler med fugleliv i øyhavet Breiða
fjörður. Lundefugler bor i klippene og man
kan se sjeldne ørne med hvite haler fly
omkring.

… at Islands første innbyggere hovedsakelig
kom fra Norge, de var utilfreds med kong
Harald hårfagre som ønsket større makt?
Landnåmsmennene la størst vekt på sin
selvstendighet. Det spørs, om ikke de
moderne islendingene har arvet denne
tilbøyeligheten?
… at islendingene er bare litt over 300 000?
Og at de bor på i alt 105 000 km2, men det
betyr at Island har omkring 3 innbyggere per
km2. Denne lille nasjonen klarer likevel å
opprettholde et allsidig utdanningssystem
og et helsesystem av høyeste internasjonal
standard. Forventet levealder er blant verdens
høyeste, og barnedødeligheten er blant
verdens laveste!
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Fjell, fjorder og frodig landskap
De nordvestlige fjordene
Majestetiske fjell, dype fjorder, magiske
fosser, frodig natur, uspolert og ubebodd.
De nordvestlige fjordene er en av Europas
best bevarte villmarker.
GÅ IKKE GLIPP AV …
Ísafjörður
Regionens hovedstad med 3000 innbyggere.
En vakker by med et fargerikt og historisk
sentrum. Opplandet byr på barske, men
flotte fjellområder – det rene paradiset
for vandreren. Her er også et utmerket
skisportssenter om vinteren og en
musikkfestival i påsken.
Fuglefjell
De tre største fuglefjellene i Europa finnes
her på den islandske nordvestkysten. Det
største er Látrabjarg, som i tillegg til
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lundefugler, havsuler og havhester også
huser noen av de største koloniene for
teister og alker.
Naturreservatet Hornstrandir
Et hjem til polarreven, omtrent 260
forskjellige planter og bregner og et
utall fugler og fisk. Dette området er
bare tilgjengelig til fots eller med båt.

Badeparadis
Hele tolv naturbad finnes spredt i
regionen, og der kan du kan slappe
av i flotte varme kilder. For islendingene
er dette en hverdagskost, men en ytterst
unik og uforglemmelig opplevelse for
tilreisende. Vi anbefaler på de kraftigste
besøk til en av kildene.

www.westfjords.is

Visste du…

Ett stort eventyr
Det nordvestlige Island er et av verdens
beste steder for kajakkroere, mountain
bike syklister og terrengløpere. En vandring
gjennom dette landskapet på en rendyrket
islandshest er en unik opplevelse.

… at i gamle dager kunne de som begikk
forbrytelser bli dømt fredløse? Den straffen ble
forbeholdt de verste forbrytelsene, og den var
virkelig streng. Alle hadde nemlig rett til å
drepe de fredløse, hvor enn de traff dem, og
derfor måtte de gjemme seg på de mest
usannsynlige stedene. Vi kan fortsatt se
ruinene av små hytter i høyfjellet, hvor de
fredløse gjemte seg, bl.a. i Eyvindarkofaver sør
for Hofsjökull isbre, hvor den berømte fredløse
Eyvindur gikk i skjul med sin elskede Halla på
1700-tallet. Heldigvis har man forlengst
afskaffet denne straffen!
… at Island er et av de ytterst få land i verden
som kjenner sin historie fra begynnelsen, fra
800-tallet til våre dager? Man har oppbevart
mange av de eldste skrevne kilder, og
gjennom århundrer har mennesker flittig
skrevet ned det som skjedde i landet.
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Den arktiske kysten
Nord-Island
I Nord-Island finner du blomstrende
landsbyer og Akureyri, landets største
tettbebyggelse utenfor hovedstadsområdet.
Hvis du ønsker å oppleve polarsirkelen, går
den rett gjennom øya Grímsey, 40 km nord
for fastlandet.
GÅ IKKE GLIPP AV …
Midnattssolen
Et meget spektakulært syn, hvor solen bare
så vidt berører horisonten før den igjen stiger
opp på himmelen.
Akureyri
Byen er omringet av imponerende
fjellområder og er bl.a. kjent for den årlige
golfturneringen Arctic Open. Her starter
spillet ut på kvelden og slutter først langt
inne i nattens lyse midnattssol. Byen har et
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blomstrende kulturliv med både kunst- og
konferansehuset Hof og mange fine barer og
restauranter. Her finner du også en botanisk
hage og landets beste skisenter.
Mývatn og Krafla
Den stille innsjøen Mývatn er kjent for sitt
unike fugleliv og betakende skjønnhet. De
geotermale naturbadene er et beroligende
pusterom for trøtte reisende, og både den
nærliggende Goðafoss (de hedenske
gudenes foss) og de flotte steinformasjonene
ved Dimmuborgir er absolutt et besøk verd.
Lengre østpå kan du gå omkring i et
månelignende landskap med boblende
svovelpytter ved Námafjall og Hverir.

www.northwest.is
www.nordurland.is

Jökulsárgljúfur juv
En storslått nasjonalpark med den enorme
naturformasjon Ásbyrgi, som er formet som
hestesko (og historien vet å fortelle at er
fotavtrykket av Odins hest, Sleipnir). Her løper
også floden Jökulsá á Fjöllum, som har sitt
utspring i den store Vatnajökull isbre, med
bl.a. fosser som Dettifoss, Europas største
fossefall.
Hval- og selsafari
Ta på hvalsafari fra Húsavík, hvor du også kan
besøke et fascinerende hvalmuseum. På disse
safariturene kan man se mange hvalarter,
grindhval og delfiner. Man kan også oppleve
lekesyke seler uten for Vatnsnes halvøya, og
i tillegg ligger et interessant selmuseum i
Hvammstangi.

Skagafjörður og Húnaþing
Disse to viktige landbruksregioner er mest
kjent for hesteavl. Der tilbyr man hesteturer,
men området er også det beste stedet til at
oppleve de årlige réttir, når bøndene sanker
hester og sauer før vinteren. Her kan du også
besøke de gamle, islandske torvhus på
Glaumbær folkemuseum eller velge en
dristigere underholdning som for eksempel
riverrafting i de kraftfulle flodene fra isbreer.
Regionen har også store muligheter for
sportsfiske.

Visste du…
… at det er 13 julenisser på Island? De er
kledd i ull og vadmel i de naturlige ullfargene,
og de lever oppe i høyfjellet. 13 dager før jul
kommer den første til bygdene, og så følger
de på rekke og rad, hver på sin faste dag. De
ergrer folk ved å stjele stearinlys eller kjøtt, de
kikker gjennom vinduer eller smekker med
dørene. Navnene deres forteller hva for noen
uskikker de har. Etter jul forsvinner de tilbake
til høyfjellet, én etter én.
… at den islandshesten har fem gangarter?
De fleste andre hestearter har tre gangarter,
de enten går, traver eller galopperer, men
islandshesten mestrer også passgang, hvor
føttene beveges sidestilt meget fort, samt tölt
hvor føttene beveges i en firetakts rytme som
er svært behagelig for rytteren. Derfor
inkluderer stevner for islandshester for
eksempel løp i passgang, tölt-løp og fem
eller fire gangarters konkurranser!
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Storslåtte kontraster
Øst- og Sørøst-Island
I Øst-Island oppdager du forbløffende
variasjoner i landskapet. Imponerende
fjorder med fredelige og vennlige
fiskerbyer viser vei inn til frodige daler
under ruvende kulisser av majestetiske
fjell og isbreen Vatnajökull i sør. Ville
rensdyr vandrer rundt på vidda i landets
eldste region, som er formet av istidens
isbreer.
GÅ IKKE GLIPP AV …
Storartet vandring
Øst-Island er et rent paradis, hvis du
foretrekker å ta turskoene i bruk. Stiene
er godt markerte og tegnet inn på et kort,
som finnes på de lokale turistinformasjonene.
Planlegg en utfordrende hytte-til-hytte
rute gjennom de gressgrønne områder
og fjellheimen, eller velg en mer
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overkommelig dagstur. Den vidstrakte og
uspolerte natur gir en suveren fornemmelse
av uendelig plass og frihet.
Vatnajökull nasjonalpark
Man blir ydmyk av den opplevelsen å besøke
Vatnajökull, Europas største isbre. Alt virker
stort her, fra de enorme fjelltoppene til de
tydelige bevis på vulkansk aktivitet under
isen. Vatnajökull, og ikke minst isbrelagunen
Jökulsárlón, har vært kulissene for mange
kjente film. James Bond har for eksempel to
ganger lagt veien forbi her, i Die Another Day
og A View To a Kill, og det samme gjelder for
Lara Croft: Tomb Raider. Opplev isbreen,
enten fra båt blant lagunens isflak eller på en
organisert ekspedisjon på selve isbreen.

www.east.is

Höfn
En av regionens største byer og en ideell
base, når det gjelder utforsking av den øst
lige delen av Vatnajökull. Den første week
enden i juli arrangerer man en hummer
festival, hvor man spiser bokstavhummer
(sjøkreps) og drikker, fester og danser
omkring et kjempestort midtsommerbål.
Egilsstaðir
En moderne landsby ved bredden av floden
Lagarfljót, som har et meget frodig oppland
med velfungerende landbruk. Her finnes
regionens beste og mest sofistikerte spiseog overnattingssteder. Egilsstaðirs sentrum er
et ypperlig sted til å lade batteriene på nytt
før det neste eventyret begynner. Landets
største skog, Hallormsstaðaskógur, ligger
også i kort avstand fra landsbyen.

Visste du…

Sjarmerende kystbyer
Kanskje du også når å besøke Álfaborg
klippene ved Borgarfjörður eystri, hjem til
den islandske huldredronningen. Nabobyen
Seyðisfjörður med de fargerike og
norsklignende hus er også en visitt verd. Og
kystbyen Eskifjörður, som strekker seg opp
op mot fjellskråningen, er også meget vakker.

… at islandske husdyr stammer fra dyr som ble
fraktet til landet under landnåmstiden? Det var
ingen enkel sak å transportere dyr i åpne båter
over uthavet og derfor sluttet man å frakte dyr
til Island straks de var mange nok for å kunne
formere seg. I dag er det faktisk forbudt, fordi
isolasjon i århundrer har holdt infeksjons
sykdommer på avstand, noe man gjerne vil
fortsette med!
… at islandsk ligner fortsatt mye på det gamle
nordiske språket som de første landnåms
mennene fra Norge snakket på 800-tallet?
Forandringene var forholdsvis små gjennom
århundrene, og grammatikken er forholdsvis
komplisert i forthold til andre moderne språk.
Det har fire kasusbøyninger, både sterke og
svake, og verbene bøyes både i aktiv, passiv
og mediopassiv, bare for å nevne noen
eksempler.
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Den uberørte vidda
Det sentrale høylandet og nasjonalparken Vatnajökull
Den islandske vidda gjemmer på enestående
opplevelser: steinfylte ørkener, forrevne
fjelltopper, flere hundrede meter tjukke
isbreer, aktive vulkaner, skjulte daler og
varme kilder. Før i tiden var området
hjemstedet for forviste forbrytere. Et svært
vanskelig tilgjengelig og uspolert område,
hvor du med garanti blir grepet av ærefrykt.

De karakteristiske isgrotter ved Kverkfjöll
som dannes da isbreen smelter.
En av Islands dypeste innsjøer Öskjuvatn
eller naboinnsjøen Víti, som er fylt med
varmt vann.
Den grønne og stille dalen Þórsmörk – en
perfekt base for dem, som gjerne vil gå en tur.

GÅ IKKE GLIPP AV …
Bading i de varme vannløp i jordvarme
området Landmannalaugar, omringet av
gule, røde og grønne fjell.

Høylandet, hvor du på hesterygg eller med
en organisert gåtur kan oppleve den vide
utsikten fjernt fra bebodde områder.

www.visiticeland.com
www.vatnajokulsthjodgardur.is
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Den 12.000 km2 store nasjonalpark
Vatnajökull, med Europas største foss
Dettifoss på 44 m. Her ruver Snæfell, landets
største frittstående fjell, med sine 1833 m, og
Laki kratrene vitner om landets hittil største
vulkanutbrudd i 1783.

Visste du…
… at Islands eldste sangbok heter Grallarinn
og er fra 1594? Den brukes fortsatt og er alltid
like populær. De fleste islendinger elsker å
synge, og det finnes svært mange kor over
hele landet, både amatører og profesjonelle.
Når folk samles sammen, kan de når som helst
bryte ut i sang!

Enjoy our summerhouses
Be our guest

Peaceful

Renting a privately owned summer
house is a peaceful and laid back
alternative to hotels. Plan and
cook your meals in your own fully
equipped kitchen, or enjoy nature
and grill outdoors. Relax and be in
control of your own schedule.

Individual

We look after you from the instant
you book online with Viator, until
the moment you leave. Our houses
are individually decorated by their
owners so each one is unique.

Economical

Summerhouses are ideal and more
economical for families and smaller
groups of 3 or more. Spend time in
one location, relax in a natural setting or travel and acquaint yourself
with different areas of our beautiful
country.
Viator

Ármúli 24
108 Reykjavík/Iceland
(354) 544 89 90

Tour Operator

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Online reservations

www.viator.is

Reis med Islands eksperten…

Hvorfor anbefaler 99% av våre reisende oss til familie og venner?
Lokal Ekspertise

Vi er plassert i Reykjavik og i Oslo, derfor kan du forvente
deg en autentisk opplevelse på Island med gode råd fra våre
kunnskapsrike reisekonsulenter.

Personlig Service

Vi tar oss tid til å høre dine behov og interesser, og
skreddersyr din reiseplan i henhold til disse

Bilferier
Gr

reis
e
p
p
u

er

Luk

Dedikert Service

Servicen vår slutter ikke når du bestiller- vi er her for
deg før, under og etter ditt opphold!

Kvalitet & Verdi

Vi velger våre partnere med omhu for å forsikre oss
om at vi kun tilbyr deg kvalitetsprodukter

r
susreise

Byfer

ier

Besøk vår hjemmeside eller ring oss på 22 33 66 30 for et godt tilbud på fantastiske ferier på Island

www.nordicvisitor.no

Opplevelsesreiser

GODED

TILBU E
ONLIN

Shopping på Island
Alt fra lokale motedesignere til klassiske
butikkjeder. Shopping på Island har noe
for enhver smak.
Island har en overflod av energiske
designere. Se etter de toppmoderne
klær av lakseskinn og smykker av lavastein
på shoppinggatene Laugavegur og Skóla
vörðustígur i Reykjavik.

Ta noe unikt og islandsk med hjem.
Merkevarer som 66°Nord, Cintamani og
Zo-on tilbyr moderne, islandsk fritidsutstyr,
hvor den islandske genseren stadig vekker
stor oppmerksomhet.
De fleste butikkene holder åpent
hverdager kl. 10–18 og lørdager kl. 10/11–
16/18. Klesbutikker holder normalt lukket

søndager, mens musikkforretninger
og bokhandlere har åpent. Og husk –
bruker du mer enn ISK 4000 i en Tax-Free
forretning, kan du få 15% refundert. Se
etter Tax-Free skilt i butikkene.

Skógar bygdemuseum, viser, hvor landlig og
primitivt islendingene bodde før i tiden. Det
finnes også mange vakre og velbevarte
torvkirker.
Et utall museer og gallerier fokuserer på
både klassisk og moderne kunst. Det finnes
også museer med fokus på dyrelivet, så som
hvalmuseet i Húsavík, selmuseet Selasetur
Íslands og Sigurgeirs fuglemuseum ved Mývatn.

Selv i mindre landsbyer finner man
fremragende utstillinger fra lokale kunstnere
og tematiske utstillinger som presenterer
forskjellige aspekter av den islandske
hverdagen – så som fiskeri, spøkelser
og trolldom, tekstil- og kunsthåndverk,
fotografering, folkemusikk, vitenskap m.m.

Kulturen
Dykk ned i Islands veldokumenterte og rike
kulturhistorie på noen av landets utmerkede
museer.
Utstillingene forteller om nasjonens
forholdsvis korte historie (bare 1100 år) –
fra landnåmets spede begynnelse i 870-årene
og sagatiden. Nasjonalmuseet presenterer
kulturskatter fra 800-tallet til våre dager.
Museer av de islandske torvhus, så som
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Adventure tours Scheduled flights Air charter services

Scheduled
flights
Five destinations with
year round possibilities

Bíldudalur

Gjögur
Sauðárkrókur

Höfn

Reykjavík

Westman Islands

Day tours
Air tours

Get a bird’s eye view
of Iceland’s most
beautiful places

+354 562 4200
info@eagleair.is
www.eagleair.is

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 0 8 - 1 2 5 0

w w w. n o r t h s a i l i n g . i s

Experience excitement
in Iceland’s pure nature

Energy for life through forces of nature
Blue Lagoon is open daily year round.
Ideally located, only 20 minutes from Keflavík International Airport and 45 minutes from Reykjavík
www.bluelagoon.com

Det kulinariske Island
Maten er en essensiell del av opplevelsene
på Island. Frisk og lokalt produserte råvarer
behandles på de islandske restaurantene,
som enten tilbyr tradisjonell islandsk hver
dagskost eller rene gourmetopplevelser.
Vidunderlige fisk- og skalldyrsretter serveres
direkte fra det rene Atlanterhavet. Mange sier
også at de økologiske, islandske lam, som
streifer fritt omkring i den rene fjelluften og
beiter på gress, mose og bær, er verdens
beste. Rent vann strømmer opp fra under
grunnen, og det blir – overraskende nok –
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dyrket mange forskjellige grønnsaker på
Island, de fleste i drivhus oppvarmet med
jordvarme.
Islandske kokker er berømte for sin
oppfinnsomhet. Den kulinariske fremgang
er også på full fart i dette landet, hvor
naturens fineste ingredienser gror i
rikelige mengder.
Hvis du ønsker mer tradisjonell kost,
be om røkt lam, islandsk kjøttsuppe,
hummersuppe eller skyr, et melkeprodukt
som aller mest minner om gresk yoghurt.

Hvis du er matelsker, bør du besøke
Island i Þorrablót-perioden i slutningen av
januar og begynnelsen av februar hvert år.
Þorri feires i beste vikingestil og man spiser
alt fra svidde smalahoder til sure værballer.
Og for de mer eventyrlystne – gjæret haikjøtt,
som man skyller ned med et snapseglass
islandsk Brennivín (kjent som svartedauen).
For mer info, gå inn på
www.icelandgourmetguide.com

Foryngelse

Visste du…

Island er det perfekte stedet til å slappe av,
kvitte seg med stress og samle krefter på
nytt. Jordvarmevannet fra undergrunnen
gir fantastiske muligheter for å slappe av og
kose seg.
Det finnes et utendørs badeanlegg i alle
landets bykommuner, hvor man bader i 27–29
°C varmt vann og kan ligge i 38–44 °C små
bassenger (heitur pottur). På landet er det
dessuten varme naturlige vannbassenger, så
som ved Landmannalaugar og Hveravellir.
Her kan man bade i vann rikt av mineraler
og deilig varmt – en vidunderlig opplevelse
i de lange, lyse nettene. Ta en dukkert i natur
badene ved Mývatn eller Den Blå Lagunen,
og skjem deg bort med vannmassasje og
ansiktsbehandling etterfulgt av dampbad og
sauna.
Vil du i form, kan du velge imellom
fitnessentre, men vi anbefaler en vandretur
gjennom det ubegripelig vakre islandske
landskapet. Fyll dine lunger med frisk luft
i et av verdens minst forurensede land.

… at du kan drikke vann nesten overalt
på Island? Vannet er krystallklart og rent i
fjellbekkene, sannsynligvis verdens beste
tørsteslukker. Du kan alltid drikke vann fra
vannkranen. Det er til og med mulig å
drikke det varme vannet fra kranen, selv
om det enkelte steder inneholder litt sulfur.
Da smaker det litt rart men vannet er
fullstendig sikkert å drikke.
… at de islandske etternavn er vanligvis
farens fornavn med endelsen son eller
dóttir? Derfor vil en man ved navn Jón
Björnsson gi sine barn et navn, etterfulgt
av Jónsson for sønnene og Jónsdóttir for
døtrene. Man vet også med det samme at
Jóns far het Björn! I telefonkatalogen er folk
registrert alfabetisk på grunnlag av sine
fornavn, ikke etternavn. Fornavnet er det
viktigste, og islendingene bruker bare
fornavn når de snakker sammen eller om
hverandre. Derfor er det slett ikke uhøflig
å kalle Jón simpelthen Jón, i stedet for
hr. Björnsson.
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Begivenheter og høytider i spesielt miljø
Island er mer enn bare vakkert landskap – det
er alltid noe interessant i gang. Det kan være
en festival eller en sjarmerende lokal tradisjon
som kanskje vekker din nysgjerrighet. Sjekk
disse datoene i den islandske kalenderen for
2011 og på de lokale nettsidene for de
forskjellige landsdelene.
Januar–mai. Kulturell sesong. Ballett,
utstillinger og teater.
21. jan.–20. feb. Midtvinterfest (ﬁorrablót).
Dette er en gammel vikingtradisjon, hvor man
nyter godbiter som svidde og kokte smalehoder,
gjæret hai og andre delikatesser. Vis mot, i hvert
fall en gang i året.
Februar. Mat og moro. Mange berømte
kjøkkensjefer konkurrerer med Islands dyktigste
gastronomiske spesialister. Restaurantene kan
også presentere det de har å by på. En fryd for
ganen. Se www.foodandfun.is
Februar. Vinterlysfestivalen i Reykjavík.
Festivalen er viet lys og energi, og vil for en stor
del foregå i Laugardalur parkanlegg, spennende
og tilgjengelig for publikum.
1. mars. Øldagen. Øl ble først tillatt på Island i
1989, og mange holder en stor fest, som seg hør
og bør, den dagen hvert år.
7.–9. mars. Fastelavn. Spis deg mett før fasten
med alle de fløtebollene du har plass til på
„bollemandag“, og store porsjoner saltkjøtt og
ertesuppe på „feittirsdag“. På „askeonsdag“
samles barna i gatene og synger og spøker.
21.–25. april. Påsken er et av høydepunktene i
musikkåret og det holdes mange interessante
konserter. Man spiser påskeegg av sjokolade,
røkt lammekjøtt, og familien koser seg sammen.
Skisesongen kulminerer.
21. april. Første sommerdag. Islendingene
feirer fortsatt vinterens slutt og sommerens
begynnelse, og dette er en nasjonal fridag med
fargerike tog og underholding i gatene.
April–september. Ørretfiske i innsjøer og
elver omkring i landet.
April–oktober. Hvalsafari. Det er tusenvis av
hvaler i farvannet rundt Island, og her er det
større muligheter for å se hval enn nesten noe
annet sted i verden.
4. Mai. Reykjavík konserthus & konferansesenter
åpner. Det kunstneriske åpningsprogrammet blir
annonsert i løpet av høsten 2010.
Se www.harpa.is
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Mai. Fuglenes tid. Lundefugler, terner og
mange sjeldne trekkfugler flyr inn fra sør med
sommeren i vingesuset.
20. Mai–5. juni. De årlige festspillene i
Reykjavík arrangeres i mai med et allsidig
program med ledende islandske og utenlandske
kunstnere. See www.artfest.is.
Mai–juni. Havets festival bygger på den
gamle islandske tradisjonen, sjømannsdagen.
Festivalen arrangeres den første helgen i juni
til ære for dem som lever av havet. Festivalen
har gjennomgått endringer de siste årene
og nå arrangeres samtidig mange kulturelle
begivenheter, parader, kunst og håndverk,
aktiviteter for barn, matfestivaler og
båtkonkurranser. De nye islendingene får
også muligheter for å dele sin enestående
kultur med andre.
Mai–september. Laksefiskesesongen. Ren luft
og elver gjør at Island er et av verdens beste
land for sportsfiskere. Ikke glem å bestille
fiskekort i god tid. Husk fiskestangen!
16.–20. Juni. Vikingfestival i byen
Hafnarfjör›ur. Over 100 vikinger fra ti forskjellige
land møter omkring 60 islandske vikinger til en
lang og spennende weekend.
17. juni. Nasjonaldagen. Islendingene går ut
på gatene for å feire sin selvstendighet (siden
1944). Fargerike seremonier med tog,
gateteater, underholding og friluftsdans i
midnattssolen over hele landet.
23.–25. Juni. Arctic Open International Golf
Tournament. I Akureyri, like sør for polarsirkelen,
kan man slå det første slaget ved sollys ved
midnatt og spille hele natten i fantastiske
naturomgivelser. Se nøyaktig dato på www.
gagolf.is. Åpne midnattssol- turneringer
arrangeres også i Reykjavík og Vestmannaøyene
(Vestmannaeyjar), se www.golf.is.
21. juni. Sommersolverv. Folk samles for å feire
den magiske midnattssolen på årets lengste
dag.
Juni–august. Tid for maraton. Frisk luft og
omgivelser, som gjør at man nesten mister
pusten, bl.a.: M‡vatn midnattssol maraton
(nordlandet mai/juni), Høyfjellsmaraton (55 km
ubebodd landskap mellom nasjonalparkene
Landmannalaugar og Thórsmörk, det sørlandske
høyfjellet); og Reykjavík internasjonale maraton
(mange forskjellige avstander i byen, 20. august).

27.–31. juli. Reykholt Musikkfestival. „Klassisk
musikk i klassiske omgivelser“ i den vakre kirken
på vestlandet, hvor den kjente sagaforfatter
Snorri Sturluson bodde.
30. juli–1. august. Handelstandens fridag.
Den første helgen i august drar alle på telttur
overalt i landet for å være til stede på alt fra
fredfylte familiefester til ville rockefestivaler.
Tidlig i august. Lundefuglens unger flyr av
sted. Dette er noe man ikke må gå glipp av i
Vestmannaøyene, vest for sørkysten. Millioner av
unger forlater reirene og flyr for første gang.
5.–7. august. Gay pride. Flerkulturelle
homofile samles for å gå i fargerikt tog og feste i
Reykjavík.
20. august. Reykjavík kulturnatt. I Reykjavík
markerer man byens årsdag ved at bokhandlere
og museer holder åpent en lang lørdagskveld,
kunstneriske begivenheter foregår i gatene og
på kafeer, barer og restauranter over hele byen.
Det hele kulminerer så med et massivt fyrverkeri.
September. Innsanking av sauer. Dette er en
fargerik og levende tid med mye sang og moro
over hele landsbygda. Bøndene henter sauene i
store flokker ned fra fjellet, hvor de har beitet
hele sommeren, og de blir samlet i sanketrøer.
September–desember. Den kulturelle
sesongen og festivaler. Konserter, opera, ballett,
drama, visuell kunst – du vil finne det du ønsker
et eller annet sted i Reykjavík. Reykjavík
arrangerer også en årlig jazzfestival (omkring
månedsskiftet sept–okt). Den 3. internasjonale
filmfestivalen i Reykjavík arrangeres også
omkring månedsskiftet sept–okt.
Filminteresserte tilbys et utsøkt program. Begge
festivaler har en mengde kjente inviterte gjester
fra utlandet.
12.–16. oktober. Iceland Airwaves Festival.
Festivalen blir regnet for å være en av de
viktigste alternative musikkfestivalene og får
mye god omtale i musikkpressen.
Se www.icelandairwaves.com
Julen. Islendingene feirer julen på storslått vis,
og tretten forskjellige julenisser spøker med folk
og synger i gatene med fargesprakende
lysprakt. Nyt de deilige julebordene og
tradisjonelle delikatessene, som f.eks. røkt
lammekjøtt, rype og reinsdyr.
31. desember. Nyttårsaften feires med pomp
og prakt og det største fyrverkeriet du noen
gang har sett, alle deltar. Man har offentlige bål
og jubelen fortsetter inn i det nye året.

www.visiticeland.com

Island A–Å
Allemannsretten
Loven om fri adgang til naturlige
omgivelser gir deg rett til å reise
omkring i landet og oppholde
deg der på et legitimt grunnlag.
Alle er forpliktet til å behandle
naturen med respekt og gjøre alt
de kan for å unngå å skade det.
Detaljerte opplysninger finnes
på Naturvernetatens nettside
http://english.ust.is/
Ankomst til Island
Det går flybuss mellom Reykjavík
og Keflavík internasjonale lufthavn.
Bussene går fra BSÍ bussterminalen
2,5 timer før flyavgang. Turen til
Reykjavík tar ca. 40–50 minutter.
Billettprisen en vei er ISK 1.950
for voksen og ISK 975 for barn
12–15 år. Priser bygger på
prislister fra 2010.
Se avgangstider www.flybus.is
Drosjer: Prisen for en fire
personers drosje til Reykjavík
ligger omkring ISK 13.700.
Ankomst til Seyðisfjörður
fergehavn – Busser kjører fra
Seyðisfjörður til Egilsstaðir
kl. 9.00 og 16.00 man–fre.
Tilleggsturer i tilknytting til fergens
ankomst. Bussene stanser ved
Hotel Seyðisfjörður og ferge
terminalen, samt ved Egilsstaðir
lufthavn for innenlandsflyvninger.
Informasjon: tel.: +354-472-1551
/1515 • ferjuhus@simnet.is
www.seydisfjordur.is
Banker
Banker er åpne man-fre kl. 9.1516.00. Bankautomater er åpne hele
døgnet i de fleste byer og lands
byer. Se etter skiltet Hraðbanki.
Begrensinger på import
av mat
Reisende har lov til å importere
opp til 3 kg matvarer, som ikke
overskrider ISK 18.500 i pris.
Den generelle reglen er at alle
kjøttprodukter må enten være
gjennomkokt eller hermetisk. Det
er ikke tilstrekkelig bare å røke
kjøttet, salte det eller tørke. Det er
for eksempel forbudt å importere
bacon, pølser (salami, kjøttpølser

og alle typer røkte men ikke kokte
pølser), røkt svinerygg, fuglekjøtt,
ukoktmelk og rå egg.
BENSINSTASJONER
I Stor-Reykjavíkområdet er de fleste
bensinstasjonene åpne hver dag til
kl. 23:30. Åpningstidene kan ellers
variere fra sted til sted, fordi
pumpene er i privat eie. Mange
pumper i Reykjavík-området og de
større byene har automater som
opererer etter stengetid.
Automatene tar både imot
kredittkort og pengesedler.
BILKJØRING PÅ ISLAND
De fleste veiene i innlandet er
grusveier. Disse veiene har ofte løst
veidekke, særlig ute i veikantene,
så kjør forsiktig og sett ned
hastigheten når du møter annen
trafikk. Innlandsveiene er også ofte
svært smale og passer dårlig for
hurtigkjøring. Det samme gjelder
enkelte broer hvor bare én bil kan
kjøre over om gangen.
Opplysninger om vegforhold:
Tel: +354-1777, daglig 8:00–16:00.
www.road.is. Ringveien rundt Island
på hovedveier er omkring 1.339 km
lang. Tillatt hastighet på islandske
veier er 50 km/t i tettbebyggelse,
80 km/t på landevei med grus
dekke og 90 km/t på landevei med
asfalt. For mer info, gå inn på
www.safetravel.is
Butikktider
Generelt mandag til fredag kl. 9.00
til 17.00
ELEKTRISITET
Strømstyrken på Island er 220 volt,
50 HZ AC, med samme type
stikkontakt som i Norge.
FUNKSJONSHEMMEDE
Reiselivsbransjen på Island
legger stadig mer vekt på til
gjengeligheten for de funksjons
hemmede. Dessværre er det
fortsatt mange lokaliter med
begrenset tilgjengelighet. Vi
anbefaler at du undersøker dette
før du lager dine reiseplaner. En
kystferje (Baldur) er spesialinnredet
og det samme gjelder ferjen
Herjólfur, som seiler til

Vestmannaøyene. Alle flyselskap
på strekningen til og fra Island er
spesialutstyrte med tanke på
funksjonshemmede passasjerer.
Etter spesiell henvendelse kan
busser tilpasset rullestoler skaffes.
Opplysninger om hoteller og turist
attraksjoner med full tilgjengelighet
finnes på www.sjalfsbjorg.is

strikkejakke, regntøy, vindtett
yttertøy og solide sko. Reisende
som skal ligge i telt eller ferdes i
innlandet, vil trenge varmt
undertøy, raggsokker, gummi
støvler og en god sovepose.

høytidsdager
Offentlige høytidsdager:
Forretninger, banker og de fleste
butikker har stengt følgende
høytidsdager:

Jan.
Feb.
Mar.
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sep.
Okt.
Nov.
Des.
2009

2011		
1. jan
Nyttårsdag
21. apr
Skjærtorsdag
22. apr
Langfredag
24. apr
Påskedag
25. apr
2. påskedag
21. apr
Første sommerdag
1. mai
Arbeidernes fridag
2. jun
Kr. him. f. dag
12. jun
Pinsedag
13. jun
2. pinsedag
17. jun
Isl. nasjonaldag
8. aug
Handelens fridag
24. des Julaften (etter 12:00)
25. des
1. juledag
26. des
2. juledag
31. des
Nyttårsaften
(etter 12:00)

2012
1. jan
5. apr
6. apr
8. apr
9. apr
19. apr
1. mai
17. mai
27. mai
28. mai
17. jun
6. aug
24. des
25. des
26. des
31. des

Kjæledyr
Det er ganske komplisert å reise til
Island med sin hund (eller katt), slik
at det mest fornuftige er å la den
bli hjemme mens du reiser til
Island. Importkravene for hund er
meget strenge og betyr mange
blanketter, avgift for søknad om
import og 4 ukers karantene.
Klima og klær
Klima: Takket være Golfstrømmen
har Island et kjølig, temperert
kystklima, kjølig om sommeren og
mildt om vinteren. Været varierer
og turister må være forberedt på all
slags vær.
Værmelding/klær: Værmelding på
engelsk, tel: 902-0600, velg 44.
E-post: office@vedur.is, http://en.
vedur.is. Til en reise på Island bør
du ta med ulltøy, genser eller

Gjennomsnittstemperatur 2009
(°C):
Reykjavík
1,8
0,1
0,3
5
7,7
10,1
12,8
11,3
8,4
5,1
3,1
0,9
5,5

Akureyri
0,3
-3,6
-1
3,5
7,3
9,7
11,1
10,5
7,9
2,8
1,2
-1
4,1

Kredittkort
Hoteller, restauranter, butikker og
bensinstasjoner aksepterer alle de
mest benyttede kredittkort. Du kan
også heve penger (begrenset uttak)
fra bankautomater over hele
landet.
De fleste aksepterer reisesjekker,
debit- og kredittkort. De viktigste
korttypene på Island er Europay/
Master og VISA.
Leger og medisin
Apotek heter „apótek“ på
islandsk, og de har åpent i vanlig
forretningstid. Mange har åpent
om kvelden. Du kan finne lege
ved å besøke et helsesenter –
Heilsugæslustöð – i dagtimene.
Informasjonstelefon er +354-5851300, sjekk også
www.heilsugaeslan.is
Legehjelp: Det finnes helsesentre
eller sykehus i alle de største byer
og tettsteder i Island. 24 timers
nødnummer er 112.
Se www.safetravel.is
Sykeforsikring: Skandinaviske
statsborgere må vise gyldig pass
ved legebesøk. Borgere fra EØSland må ha EHIC kortet (European
Health Insurance Card), ellers
må de selv legge ut for alle
omkostninger. Borgere fra land
utenfor EØS er ikke dekket av EØS-
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regler og må selv legge ut for alle
omkostninger. For nærmere
informasjon, kontakt Statens
trygdekontor, Tel.: +354-560-4400,
Fax: +354-560-4451 Kontortid:
08:30–15:30.
Vaksinering: Du trenger ingen
vaksiner.
MIDNATTSOL
Om sommeren er nettene lyse over
hele Island. I juni går solen aldri
helt ned på nordlandet. Det
arrangeres spesielle utflukter til øya
Grímsey, som ligger på polar
sirkelen, hvor man kan nyte
midnattssolen. Men husk at solen
varmer ikke like godt om natten
som om dagen, så ta med en
genser.
Soloppgang / solnedgang:
Reykjavík Ísafjör›ur Akureyri

Jan 1

11:19		 12:02		
15:43		 15:10 		

11:33
14:59

Feb 1

10:10		 10:31 		
17:14		 17:02		

10:07
16:46

Mar 1

08:34		 08:44 		
18:48		 18:47

08:23
18:28

Apr 1

06:44 		 06:45 		
20:20 		 20:30 		

06:26
20:09

Mai 1

04:58 		 04:47 		
21:53 		 22:15 		

04:31
21:51

Jun 1

03:21 		 02:39 		
23:32 		 00:26 *

02:32
23:52

Jul 1

03:06 		 ——		
23:56 		 01:22 *

01:59
00:30 *

Aug 1 04:35 		 04:18
22:30 		 22:56

04:03
22:32

Sep 1

06:11 		 06:08 		
20:42
20:54

05:50
20:33

Okt 1

07:37 		 07:44
18:56 		 18:58 		

07:23
18:39

Nov 1 09:12		 09:29		
17:10
17:02

09:06
16:45

Des 1

10:54
15:08

10:46		 11:21 		
15:47		 15:21

Stjernemarkerte tider (*) henviser til
neste dato. Brukt med tillatelse fra
Islands Universitets almanakk.
Mobiltelefoner og
internett
Island har fem telefonoperatører,
som til sammen dekker alle
landsbyer med over 200
innbyggere, samt nesten hele
Island. Følgende mobiler kan
brukes på Island: GSM900 og 1800,
både 2G og UMTS 3G.
Forutbetalte telefonkort kan kjøpes
på bensinstasjoner over hele
landet. Mobiltelefoner kan leies
hos Isceland Telecom, Ármúli 27,
108 Reykjavik. Internettet er svært
godt utviklet på Island og de fleste
hoteller tilbyr internettadgang.

Nasjonalparker
Island har tre nasjonalparker
forskjellige steder i landet med
meget forskjellige interessante
steder.
Þingvellir er symbolet på den
islandske bevisstheten, en
sprekkedal mellom de amerikanske
og europeiske kontinentalsoklene,
og Þingvallavatn har helt unike
fiskesorter. Þingvellir er på
UNESCOs liste over verdens
kulturarv.
Snæfellsjökull nasjonalpark ligger
ved foten av en vulkan og isbre og
er svøpt i mystikk og romantikk.
Dette er den eneste nasjonalparken
som strekker seg helt fra kysten og
opp til fjelltoppene.
Vatnajökull nasjonalpark er Europas
største nasjonalpark, omkring
12.000 km2. Den inneholder bl.a.
Vatnajökull isbre, Skaftafell og
Jökulsárgljúfur juv.
Nordlyset
Nordlyset eller Aurora Borealis er
et fantastisk syn, lyse fargebølger
som lyser opp nattehimelen. Det
oppleves best i perioden mellom
oktober og mars, men intet kan
garanteres fordi det kan bare skues
ved spesielle meterologiske for
hold, klar himmel og i kuldegrader.
Nødtelefone
Nødstilfeller: Nødtelefonen
i hele Island er 112. Nærmere
opplysninger hos Reykjavík
politikammer (bare informasjon):
+354-444-1100. Se også
www.icesar.com
POSTKONTORER
Postkontorene har vanlig åpnings
tid man. til fre. 09:00–16:30. Mange
postkontorer i Reykjavik er også
åpne i helgene. Opplysninger om
åpningstider finnes på www.postur.
is/english
Regler om alkohol
Vin og spiritus selges i særskilte
vinmonopoler i byer og de større
landsbyer. Se etter skiltet Vínbúðin.
Du må være minst 20 år for å
handle der. De fleste islandske
restauranter selger øl, vin og sterke
drikker.
Regler om pass og visum
Island implementerte den
gjeldende Schengen-avtalen den
25. mars 2001. Informasjoner om
pass og visumkrav, samt Schengenområdet, finnes på nettsiden til det
islandske utlendingsdirektoratet,
www.utl.is/english

Religion
Den islandske statskirken er
evangelisk-luthersk med omkring
250.000 medlemmer eller nesten
80% av befolkningen. Kirken er
åpen for alle som bor på island,
uansett nasjonalitet.
Reykjavik-kortet
The REYKJAVIK WELCOME CARD
gjør det enklere for deg å nyte det
beste byen har å tilby. Kortet
gjelder i henholdsvis 24, 48 og 72
timer og gir mye valuta for
pengene, gratis adgang til alle
jordvarmebasseng-spaene i
Reykjavik, et stort antall museer og
mange andre attraksjoner,
ubegrenset antall turer med
bybussene i Reykjavik, rabatt i
butikker og på restauranter og
gratis internettadgang. Nærmere
opplysinger på www.visitreykjavik.is
Røyking
Det er forbudt å røyke i fly og
andre offentlige transportmidler.
Det samme gjelder for offentlige
bygninger og andre offentlige
steder, kontorer og kjøpesentre,
inkludert hoteller, barer og
restauranter. Du må være 18 år for
å kunne kjøpe tobakk lovlig på
Island.
SHOPPING
Islandske butikker holder
internasjonal standard og har et
stort vareutvalg. Våre spesialiteter
er ullvarer, f.eks. gensere, strikke
jakker, luer og votter; håndlaget
keramikk, glass og sølvarbeider.
Generelle åpningstider er 10–18
Lørdager 10/11–14/18.
Språket
Det islandske språket har fortsett
en hel del til felles med det
opprinnelige språket de norske
landnåmsmennene snakket. Nesten
alle kan engelsk og mange et annet
nordisk språk i tillegg.
Tax Free shopping
Moms på Island er 25,5% eller 7%
for spesielle varer. Du må ha
permanent bopel utenfor Island for
å kunne få momsen refundert. Det
kreves innkjøp for minnst ISK 4.000
for Tax Free innkjøp. Varene må
eksporteres innen tre måneder
etter at de ble kjøpt. Maksmal
tilbakebetaling er 15% av
detaljprisen.

Telefoner
Det finnes 300 mynttelefoner i
Islands byer og landsbyer. Ring 118
for islandsk nummeropplysing,
1811 for alle andre land.
ring til Island fra utlandet ved å
taste +354 foran nummer med 7
sifre. Når du ringer fra Island, tast
00, landskode og telefonnummer.
TIDSREGNING
Island følger Greenwich Mean Time
(GMT) og har ikke sommertid.
TIPS
Service og alle avgifter er alltid
inkludert i prisen på Island. Det er
følgelig ikke nødvendig å tippe,
men det blir alltid godt mottatt.
Tollregler
Tollfri kvote
•
•
•
•

l liter sprit og 1 liter vin eller
1 liter sprit og 6 liter øl eller
1,5 liter vin og 6 liter øl eller
3 liter vin
Det regnes som sprit hvis det er
sterkere enn 21% alkohol, men
vin hvis det har lavere
alkoholprosent, bortsett fra øl.

• 200 sigaretter eller 250 g andre
tobakksvarer
Du må være minst 20 år for å kunne
importere alkohol til Island,
tilsvarende aldersgrense for tobakk
er 18 år.
VALUTA
Valutaveksling: Islands myntenhet
er „króna“. Myntene lyder på 100
kr., 50 kr., 10 kr., 5 kr. og 1 kr.
Sedlene lyder på 5000 kr., 2000 kr.,
1000 kr. og 500 kr. Alle islandske
banker har valutaavdeling og er
vanligvis åpne fra 09:15–16:00 på
hverdager.
Å spise ute
Maten er en uunnværlig del av
erfaringene på Island. Ferske og
rene lokale produkter presenteres
på restauranter over hele landet, i
både tradisjonell hjemmelagede
matretter og gourmetmat. Fisk og
sjømat serveres fesk fra havet og
mange sier det biologiske islandske
lammet rett fra fjellet er verdens
beste. Videre opplysninger om
restauranter, menyer og priser
finnes på www.restaurants.is

FOR DIN EGEN SIKKERHET
Utvis største forsiktighet når du besøker Islands naturlige underverker, slik som jordvarmeområder,
fosser og isbreer. Hold deg på merkete stier og/eller i en sikker avstand.
www.safetravel.is
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Whale Watching
from Reykjavik

we‘ll TAKe
you There!
DAy Tours To All The mosT
exciTing plAces in icelAnD

Whale Watching
all year round from Reykjavik

Summer schedule

Take part in an adventure at sea with an unforgettable
trip into the world of whales and sea birds
November 1st - March 31st

Apr

May

Jun

9:00

9:00

Jul

9:00
10:00
13:00 13:00 13:00 13:00
14:00
17:00 17:00

9:00

Aug Sep

Oct

9:00 9:00
10:00*
13:00 13:00 13:00
14:00*
17:00

13:00

13:00

Book now by calling 580 5450

Book now on www.re.is

Friday Saturday Sunday
13:00

Winter schedule

experience A greAT DAy wiTh us!
Discover all the magical places not to be missed when
in iceland: Beautiful nature, multicoloured mountains,
fertile farmlands, stunning views, plummeting waterfalls,
natural wonders and geological phenomena.

*10:00 and 14:00 departures from July 1st to August 10 th

Other adventures at sea
Midnight Whale Watching

Daily schedule from June 15th to July 31st at 20:30

Sea Angling

Daily schedule from May 1st to August 31st at 11:00

Puffin Watching

Daily schedule from May 15th to August 15th at 9:30 and 15:00

Bus
Tours

DAY
TOURS
TO ALL THE
PLACES IN MOST EXCITING
ICELAND

Free entry to the Whale Watching Centre for our passengers
Call us at 555 3565
or visit elding.is

TAKe
we’llThere!
you

WE’LL TAKE

YOU THERE!

Tour Operator

and on our website www.re.is

Environmental Award
Icelandic Tourist Board

O

Travel Agency

Authorised by
Icelandic Tourist Board

EarthCheck

SILVER CERTIFIED

2009

elding.is

more Tours
AvAilABle in
our Brochures

Authorised by
Icelandic Tourist Board

BSÍ Bus Terminal • 101 Reykjavík •

+354 580 5400 • main@re.is • www.re.is

ISLAND

FÆRØYENE

DANMARK

PÅ OPPDAGELSESFERD I NORDATLANTEREN
– VELKOMMEN TIL EN ENESTÅENDE REISEOPPLEVELSE

Med Smyril Line kan du ta en uforglemmelig båtreise til Island. Reis i egen bil og se landet fra sin
beste side. Island byr på perfekte kjøreforhold for personbiler på rundtur, bobiler på oppdagelseferd eller for 4x4 jeep på jakt etter naturens eventyr i det ensomme høyland.
Vi tilbyr individuelle »kjør-selv« programmer inkl. forhåndsbestilte overnattinger, gruppereiser, cruise
m. utflukts muligheter, kombinasjonsreiser inkl. ophold på Færøyene... alt dette får Islandsreisen til
å bli en uforglemmelig opplevelse.
LANDSYN.NO · HAGEN 39 · 2150 ÅRNES · NORGE
T E L + 4 7 6 3 9 1 8 6 7 4 · P O S T @ L A N D S Y N . N O · W W W. L A N D S Y N . N O

ISLAND · FÆRØYENE
CRUISE

WWW.SMYRILLINE.COM

Turistinformasjon
Visit Iceland (Islandsstofa)
Borgartún 35
IS-105 Reykjavík • Iceland
Tel.: +354-511-4000
Fax: +354-511 4040
E-post: islandsstofa@islandsstofa.is

Vestlandet
Turistinformasjonsentret
Sólbakki 2 • IS-310 Borgarnes
Tel./Fax: +354-437-2214 / 437-2314
E-post: info@westiceland.is
www.west.is

Islandsk ambassade
Stortingsgata 30 • NO-0244 Oslo
Afgreiðslutími: 09:00-16:00 Mon-Fri
Tel.: 2323 7530
Fax: 2283 0704
E-post: emb.oslo@mfa.is
www.iceland.org/no/

vestfjordene
Turistinformasjonsentret
A›alstræti 7 • IS-400 Ísafjör›ur
Tel./Fax: +354-450-8060 / 456-5185
E-post: info@vestfirdir.is
www.westfjords.is

Turistinformasjoner på Island
(med sola):
Reykjavík
Turistinformasjonsentret
A›alstræti 2 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-590-1550 / 590-1551
E-post: info@visitreykjavik.is
www.visitreykjavik.is

Nordlandet
Turistinformasjonsentret
Varmahlíð • IS-560 Varmahlíð
Tel.: +354-455-6161
E-post: info@skagafjordur.is
www.visitskagafjordur.is
Turistinformasjonsentret
Menningarhúsið Hof
Strandgata 12 • IS-600 Akureyri
Tel./Fax: +354-553-5999 / 553-5909
E-post: info@visitakureyri.is
www.nordurland.is

Østlandet
Turistinformasjonsentret
Kaupvangur 10
P.O. Box 144
IS-700 Egilssta›ir
Tel./Fax: +354-471-2320 / 471-2315
E-post: east@east.is • www.east.is
Turistinformasjonsentret
Ferjuleiru 1
IS-710 Seyðisfjörður
Tel.: +354-472-1551 / 861-7789
E-post: ferdamenning@sfk.is
ferjuhus@simnet.is
www.seydisfjordur.is
sørøstlandet
Turistinformasjonsentret
Hafnarbraut 30
IS-780 Höfn (Hornafjörður)
Tel: +354-478-1500
E-post: tourinfo@hornafjordur.is
www.visitvatnajokull.is

sørlandet
Turistinformasjonsentret
Sunnumörk 2–4 • IS-810 Hverager›i
Tel./Fax: +354-483-4601 / 483-4604
E-post: tourinfo@hveragerdi.is
www.south.is
Sørvestlandet
Turistinformasjonsentret
Krossmóar 4 • 230 Keflavík
Tel.: +354-421-3520 / 893-4096
E-post: info@visitreykjanes.is
www.visitreykjanes.is
Turistinformasjonsentret
Leifur Eiriksson Terminal
IS-235 Keflavík Airport
Tel.: +354-425-0330
E-post: touristinfo@sandgerdi.is

Transport
Å fly til Island
Icelandair, driver regulær
ruteflyvning mellom Island og
følgende ankomststeder:
København, Oslo, Stockholm,
Glasgow, Manchester, London,
Frankfurt, Paris, Amsterdam, New
York, Boston, Baltimore og Seattle.
Omtrentlige flytider fra kontinentet
er 3–3½ timer
Omtrentlige flytider fra USAs
østkyst er 5–6 timer
Sesongbetont: Minneapolis / St.
Paul, Toronto, Orlando, Halifax og
Helsinki
Sommerruter: Barcelona, Bergen,
Berlin, Stavanger, Düsseldorf,
Madrid, Milano og München.
Icelandairs kontorer:
www.icelandair.com
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Island – Icelandairs hovedkontor
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-505-0100 / 505-0150
E-post: iceland@icelandair.is

Luxembourg, Oslo, Rotterdam,
Paris, Warsaw og Winnipeg.

Norway
Pilestredet 27 • NO-0164 Oslo
Salg: +47 22 03 40 50 ext. 2
Fax: +45 33 70 22 01
E-post: norway@icelandair.is
www.icelandair.no

Iceland Express flyr også daglig
(om sommeren) mellom København
og Akureyri.

Iceland Express er et lavprisfly
selskap med ruteflyvning til Island
fra følgende byer: London (Gatwick
og Stansted lufthavn), København,
Berlin, Warshawa og New York.
Sommer: Ålborg, Alicante,
Barcelona, Basel, Billund, Bologna,
Boston, Chicago, Frankfurt (Hahn
lufthavn), Friedrichshafen,
Göteborg, Geneva, Krakau, Milano,

Vinter (utvalgte dager): Innsbruch
og Alicante.

Iceland Express – hovedkontor
på Island
Efstaland 26 • IS-108 Reykjavík
Tel.: +354-5-500-600
Fax: +354-5-500-601
E-post: info@icelandexpress.is
www.icelandexpress.com
International call center
Tel.: +354-550-0600
Telefonsenter i Storbritannia
Tel.: +44-(0)-118-321-8384

Båtruter til Island
Smyril Line cruise- og bilferge i
rutefart fra Hirtshals i Danmark
og Tórshavn på Færøyene. For
nærmere informasjon, kontakt
et av følgende kontorer,
se www.smyril-line.com eller ta
kontakt med vår representant på
hovedkontoret
Smyril Line – hovedkontor
Yviri við Strond 1
P.O. Box 370
FO-110 Tórshavn
Tel./Fax: +298-345-900 / 345-950
E-post: booking@smyrilline.fo
www.smyrilline.com

Innenlandsfly
Air Iceland tilbyr innenlands
flyvninger tur-retur fra Reykjavik til
Ísafjörður, Egilsstaðir og Akureyri,
pluss flyvinger fra Island til Grøn
land og Færøyene.

Eagle Air
Reykjavík Lufthavn
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-562-4200 / 562-4202
E-post: info@eagleair.is
www.eagleair.is

Air Iceland
Reykjavík Lufthavn
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-post: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk

CHARTERSERVICE:
Air Iceland tilbyr charterflyvning
innen Island, samt til Grønland og
Færøyene.

Eagle Air tilbyr flyruter til Vest
mannaøyene, Höfn in Hornafjörður,
Sauðárkrókur, Bíldudalur og
Gjögur. Eagle Air tilbyr også
mange dagsturer og flyturer for
å oppleve Islands rene natur –
se ytterligere opplysninger på
nettsidene.

Air Iceland
Reykjavík Lufthavn
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-post: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk
Innenlandsreiser – ferjer
Ferjen Baldur
Smi›justígur 3
IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax: +354-433-2254 / 438-1050
E-post: seatours@seatours.is
www.seatours.is

Bussruter og ekskursjoner
EKSKURSJONER:
Reykjavík Excursions
BSÍ Bus Terminal
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-580-5400 / 564-4776
E-post: main@re.is • www.re.is
Iceland Excursions – Gray Line
Iceland
Höf›atún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-540-1313 / 540-1310
E-post: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
Hópbilar hf.
Melabraut 18 • IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax: +354-599-6000 / 599-6001
E-post: hopbilar@hopbilar.is
www.hopbilar.is
LEIE AV BUSS:
Gu›mundur Jónasson Ltd
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-511-1515 / 511-1511
E-post: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is

SBA – Norðurleið
Hjalteyrargata 10 • IS-600 Akureyri
Tel.: +354-550-0700 / 550-0770
Fax: +354-550-0701 / 550-0771
E-post: sba@sba.is • www.sba.is
TREX – Coach Rental and Tours
Hestháls 10 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-6000 / 569-4969
E-post: info@trex.is • www.trex.is
Turer innenlands med
leiebil
Hertz Car Rental
Reykjavík Lufthavn
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-522-4400 / 522-4401
E-post: hertz@hertz.is
www.hertz.is • www.hertz.com
ISAK 4X4 Rental
Suðurhraun 2b • IS-210 Garðabær
Tel./Fax: +354 544-8866 / 544-8869
E-post: info@isak.is • www.isak.is
SOS-nødnumer etter stengetid:
+354-863-9414.

Innkvartering på Island
Klassifikasjon
Alle hoteller og gjestgiverier på
Island har muligheten for å bli
klassifisert. Klassifikasjonen er
frivillig og deles inn i fem
kategorier, dvs. 1, 2, 3, 4, eller 5
stjerner, selv om den på ingen
måte er en allsidig vurdering av
innkvarteringens kvalitet. Den
bygger utelukkende på de faktorer
som kan måles på en objektiv
måte. Klassifikasjonen bygger på
over hundre forskjellige poster. Det
islandske turistrådet er ansvarlig for
klassifiseringen. Se etter det blårøde merke plassert i nærheten av
inngangen som viser
innkvarteringens nåværende
klassifikasjon.
Videre opplysninger finnes på
www.visiticeland.com
To stjerner:
Fosshótel Su›urgata
Guesthouse Baldursbrá
Guesthouse Ólafsvík
Guesthouse Sigrí›ur
Guesthouse Snorri
Hotel Edda Laugar in Sælingsdalur
Hotel Edda Akureyri
Hotel Edda Ei›ar
Hotel Edda ÍKÍ Laugarvatn

Hotel Edda Laugarbakki
Hotel Edda M.L. Laugarvatn
Hotel Edda Egilssta›ir
Hótel Edda Ísafjör›ur
Hotel Edda Nesjaskóli
Hotel Edda Neskaupsta›ur
Hotel Edda Skógar
Hotel Edda Stórutjarnir
Hótel Gígur – Kea Hotel
The Old Guesthouse Ísafjör›ur
Tre stjerner:
CenterHotel Klöpp
CenterHotel Þingholt
Country Hotel Anna
Fosshotel Baron
Fosshotel Húsavík
Fosshotel Lind
Fosshotel Reykholt
Fosshótel Vatnajökull
Guesthouse Sta›arskáli Country
hotel
Hotel Björk – Keahotel
Hotel Borgarnes
Hotel Edda Plus Akureyri
Hotel Edda Plus Laugar in
Sælingsdalur
Hotel Edda Plus Vík í M‡rdal
Hotel Frón
Hotel Harpa – Keahotel
Hotel Hellissandur
Hotel Höfn

Hotel Ísafjör›ur
Hotel Natur
Hotel Nor›urland – Keahotel
Hotel Ólafsvík Hring Hotels
Hotel Rau›askri›a Country hotel
Hotel Reykjavík – Reykjavík Hotels
Hotel Tindastóll
Hotel ﬁórshamar
Icelandair Hotel Flú›ir
Icelandair Hotel Hamar
Icelandair Hotel Héra›
Icelandair Hotel Klaustur
Metropolitan Hotel
Park Inn Island
Sel Hotel M‡vatn
Sveinbjarnarger›i Sveitahótel
Fire stjerner:
CenterHotel Skjaldbrei›
Grand Hotel Reykjavík – Reykjavík
Hotels
Hilton Reykjavík Nordica
Hotel Borg
Hotel Kea – Keahotel
Hotel Keflavík
Icelandair Hotel Flughotel
Icelandair Hotel Loftlei›ir
Hotel Ó›insvé
Hotel Rangá Allseason Hotels
Hotel Reynihlí›
Radisson SAS Hotel Saga
Radisson SAS 1919

Hotellkjeder
CenterHotels
Skjaldbrei›, Klöpp, Thingholt og
Arnarhvoll 413 rom i 5 første klasses
hoteller i hjertet av Reykjavík
Sentralt bestillingskontor:
Aðalstræti 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-595-8500 / 595-8511
E-post: reservations@centerhotels.is
www.centerhotels.com
Fosshotels – overalt på Island
En kjede med 11 vennlige hoteller i
turistklasse overalt på Island
Sentralt bestillingskontor:
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-562-4000 / 562-4001
E-post: sales@fosshotel.is
www.fosshotel.is
Icelandic Farm Holidays
En kjede med 150 bondegårder
som tilbyr 4.000 senger,
provinshoteller og gjestgiverier
over hele Island
Sentralt bestillingskontor:
Síðumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-2700 / 570-2799
E-post: ifh@farmholidays.is
Nettbooking
www.farmholidays.is
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Reykjavík Hotels
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-514-8000 / 514-8030
E-post: info@reykjavikhotels.is
www.reykjavikhotels.is

Pósthússtræti 9–11
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-1440 / 551-1420
E-post: hotelborg@hotelborg.is
www.hotelborg.is

Hótel Selfoss
Eyravegur 2 • IS-800 Selfoss
Tel./Fax: +354-480-2500 / 482-2524
E-post: info@hotelselfoss.is
www.hotelselfoss.is

Keahotels Iceland
Seks hoteller med nøkkelposisjon,
Hótel Borg & Hótel Björk i
Reykjavik, Hótel KEA, Hótel Harpa
& Hótel Nor›urland i Akureyri og
hótel Gígur ved M‡vatn innsjø.
Hovedkontor:
Tel./Fax: +354-460-2050 / 460-2070
E-post: keahotels@keahotels.is
www.keahotels.is

Hótel Hafnarfjörður
Reykjavíkurvegur 72
IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax: +354-540-9700 / 540-9701
E-post: info@hhotel.is
www.hhotel.is

Hótel Bláfell ehf
Sólvellir 14 • IS-760 Breiðdalsvík
Tel./Fax: +354-475-6770 / 475-6668
E-post: info@hotelblafell.is
www.hotelblafell.is

Park Inn Island 
Ármúli 9 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-595-7000 / 595-7001
E-post: sales.reykjavik@
rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-reykjavik
Radisson BLU 1919 Hotel,
Reykjavík 
Pósthússtræti 2 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-599-1000 / 599-1001
E-post: info.1919.reykjavik@
RadissonBLU.com
www.radissonBLU.com/1919hotelreykjavik
Radisson BLU Saga Hotel 
Hagatorg • IS-107 Reykjavík
Tel./Fax: +354-525-9900 / 525-9909
E-post: sales.saga.reykjavik@
radissonblu.com
www.radissonblu.com/sagahotelreykjavik
Reykjavík hoteller
Hotel Borg 
Karakter med stil. Hotel Borg er et
meget sofistikert fire stjerners
hotell, bygd i 1930 og restaurert i
sin opprinnelige Art Deco stil i 2008

Reykjavík gjestgiverier
Guesthouse Borgartún
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-511-1500 / 511-1511
E-post: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is
Overnatting utenfor
Reykjavík
Hótel Keflavík 
Vatnsnesvegur 12 • IS-230 Keflavík
Tel./Fax: +354-420-7000 / 420-7002
E-post: stay@kef.is • www.kef.is
Hótel Borgarnes 
Egilsgata 16 • IS-310 Borgarnes
Tel./Fax: +354-437-1119 / 437-1443
E-post: hotelbo@centrum.is
www.hotelborgarnes.is
Hnjótur Guesthouse
Hnjótur near the Museum,
Örlygshöfn • IS-451 Vesturbyggð
Tel.: +354-456-1596 / 892-8024
E-post: info@hnjoturtravel.is
www.hnjoturtravel.is
Country Lodge Arnanes
IS-781 Höfn
Tel./Fax: +354-478-1550 / 478-1819
E-post: arnanes@arnanes.is
www.arnanes.is

OVERNATTING PÅ BONDEGÅRD
Islandsk bondegårdsferie (Icelandic
Farm Holiday) er en kjede med
omkring 150 bondegårder over
hele Island. Islandsk
bondegårdsferie er også et
godkjent turistbyrå som tilbyr turer
med guider og kjør-selv-ferie. Se
nettsidene med ytterligere
opplysninger og bestillinger om
billettsalg på nett, eller kontakt:
Icelandic Farm Holidays
Sídumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-2700 / 570-2799
E-post: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is
Nettbooking
www.farmholidays.is
UNGDOMSHERBERGER
Det finnes 36 ungdomsherberger
og vandrehjem over hele Island
og alle er velkommen der, uansett
alder. De tilbyr overnatting i rene
og koselige hus med muligheter
for selvbetjening for å holde
reiseutgiftene nede. Alle ungdoms
herbergene har fullt utstyrt kjøkken
og familierom. Reiseavdelingen
arrangerer reiser på Island og tilbyr
forskjellige turer. Reiseavdelingen
tilbyr også pakketurer som

inkluderer leiebiler og kuponger for
overnatting på ungdomsherberger.
Reiseavdelingen tilbyr også
sentralisert rombestilling på alle
Hostelling International
HI-ungdomsherberger på Island for
individuelle og grupper. For
nærmere opplysninger henvises til
brosjyren „Hostelling in Iceland“
eller kontakt:
Hostelling International Iceland
Borgartún 6 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-553-8110 / 588-9201
E-post: info@hostel.is
www.hostel.is
CAMPING
Þakgil – Campingplass og hytter
Mellom Höfdabrekkuafréttur og
Mýrdalssandur, 20 km fra Vík i
Mýrdalur.
Tel./Fax: +354-893-4889 / 487-1555
E-post: helga@thakgil.is
www.thakgil.is
HYTTER OG CAMPINGHYTTER
Höfn Camping and Cottages
Hafnarbraut 52 • IS-780 Höfn
Tel./Fax: +354-478-1606 / 478-1607
E-post: camping@simnet.is
www.campsite.is
Icelandic Holiday Homes
Austurholti 8 • IS-310 Borgarnes
Tel: +354 695 3366
info@icelandicholidayhomes.com
http://icelandicholidayhomes.com
Viator Summerhouses
Ármúla 24 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-544-8990 / 565-0661
E-post: info@viator.is
www.viator.is

Turer og ekskursjoner
TURER
Autoriserte turistbyråer og
turoperatører som tilbyr båd korte
og lange turer
Atlantik
Grandagar›ur 14 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-575-9900 / 575-9915
E-post: at@atlantik.is
www.atlantik.is
Iceland Excursions – Gray Line
Iceland
Höf›atún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-540-1313 / 540-1310
E-post: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
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Gu›mundur Jónasson Travel
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-511-1515 / 511-1511
E-post: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-9700 / 551-9703
E-post: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is
Iceland Encounter
Grenimelur 1 • IS-107 Reykjavík
Tel.: +354-857-8804
E-post: contact@encounter.is
www.encounter.is

Icelandic Mountain Guides /
Iceland Rovers
Vagnhöfði 7 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-9999 / 587-9996
mountainguides@mountainguides.is
www.mountainguides.is
www.icelandrovers.is
Iceland ProTravel ehf.
Ármúla 15 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-510-3600 / 510-3601
www.islandprotravel.is
E-mail: memo@islandprotravel.is

Iceland Travel
Skútuvogur 13A • IS-104 Reykjavík
Tel./Fax: +354-585-4300 / 585-4390
E-post: sales@icelandtravel.is
www.icelandtravel.is
www.icelandtotal.com
Icelandic Farm Holidays
Sí›umúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-2700 / 570-2799
E-post: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is
Isafold Travel
(Small Groups – Great Experience)
Su›urhraun 2b • IS-210 Gar›abær
Tel./Fax: +354-544-8866 / 544-8869
E-post: info@isafoldtravel.is
www.isafoldtravel.is
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Det er blitt grundig forklart i de
praktiske informasjoner i denne brosjyren at
man har innført et klassifiseringssystem for
hoteller og pensionater i Island. I listingen og
annonsene fremgår det antall stjerner det
steder har fått klassifisering.

Lisens og registrering
av service innen reisebransjen
Islands turistråd utgir lisenser til reiseoperatører
og reisebyråer, samt registrerer booking
servicevirksomhet og informasjonssentre.
Det kreves at reiseoperatører og reisebyråer
benytter en spesiell logo som Islands turistråd
har godkjent i alle sine annonser og på
Internettsider.

Booking servicevirksomhet og
informasjonssentre har rett til å benytte
Islands turistråds logo på alt materiale.
Følgende logoer er godkjent av Islands
turistråd.
Travel Agency

Tour Operator

Booking Office

Information Office

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Registrated by
Icelandic Tourist Board

Registrated by
Icelandic Tourist Board

Sesongkalender
Begivenheter og aktiviteter

jan.

feb. mar

apr.

mai

juni

juli

aug. sep.

okt.

nov. des.

Turer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sykkelturer					
•
•
•
•
•
Hvalsafari					
•
•
•
•
•
Ski		
•
•
•
Hundesleder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Golf					
•
•
•
•
•
Jeep-safarier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Snøbiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bresafarier			
•
•
•
•
•
•
•
Fugleiakttakelse			
•
•
•
•
•
•
•
•
River Rafting					
•
•
•
•
•
Hesteturer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sportsfiske – ørret og laks				
•
•
•
•
•
•			
Havstangfiske					
•
•
•
•
•
Utendørssvømming
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De 13 islandske julenissene												
Midnattssola					
•
•
•
Nordlys
•
•
•						
•
•
•
Ti millioner lundefugler					
•
•
•
•
Heste- og sauesanking								
•
•
Varme kilder og geysirer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Symfoni – ballett – opera
•
•
•					
•
•
•
•
Jazz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teater
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kajakk 				
•
•
•
•
•
•
•
Maratonløp 							
•
•
Folkemusikkfestival					
•
Folksongs festival 								
•
Gay Pride festival								
•
Jazzfestival		
•			
•			
•
Iceland Airwaves										
•
Filmfestival									
•
Tur til de underjordiske					
•
•
•
•
•
Midtvinterfestival (Torrablót)		
•
Sightseeing flyturer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reykjavík kulturnatt								
•

•

•
•
•

•
•

Enjoy a pleasurable
stay in Iceland

•
•
•

•
•
•
•

•

Icelandic Holiday Homes offers you a wide select
ion of holiday homes all around Iceland. All our
homes are nice and comfortable, some luxorious,
and they are all conveniently situated in towns
and villages or within a driving distance of well
known nature pearls. Here you can find exactly
the holiday home you
are looking for and book
it immediately. It is easy
and secure.

Tel: +354 695 3366
+354 895 4366
www.icelandicholidayhomes.com
info@icelandicholidayhomes.com

IH-Travel
Sörlaskei› 26 • IS-220 Hafnarfjör›ur
Tel./Fax: +354-555-7000 / 555-7001
E-post: info@ishestartravel.is
www.ihtravel.is

Reykjavík Excursions
Vesturvör 34 (head office)
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-580-5400 / 564-4776
E-post: main@re.is • www.re.is

Nordic Travel
Stangarhylur 1 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-8600 / 552-9450
E-post: info@nordictravel.is
www.nordictravel.is

SBA – Norðurleið
Hjalteyrargata 10 • IS-600 Akureyri
Tel.: +354-550-0700 / 550-0770
Fax: +354-550-0701 / 550-0771
E-post: sba@sba.is • www.sba.is

Nordic Visitor
Laugavegur 26 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-578-2080 / 511-2443
E-post: iceland@nordicvisitor.com
www.nordicvisitor.com

Volcano Tours
Flagghus • Víkurbraut 2
IS-240 Grindavík
Tel./Fax: +354-426-8822 / 426-8809
E-post: volcanotours@volcanotours.is
www.volcanotours.is

Volcano Tours
Flagghus • Víkurbraut 2
IS-240 Grindavík
Tel./Fax: +354-426-8822 / 426-8809
E-post: volcanotours@volcanotours.is
www.volcanotours.is

Fuglekikking
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-9700 / 551-9703
E-post: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is

EKSKURSJONER OG
AKTIVITETER
Air Iceland –
Fly and discover Day tour
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-post: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk

Avstander og kjøretider

Iceland Excursions – Gray Line
Iceland
Höfðatún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-540-1313 / 540-1310
E-post: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
Norðurflug Helicopter Service in
Iceland
Kringlan 4–6, 7th fl • IS-103 Reykjavík
Tel.: +354 562 2500 / 5-900 8810
E-post: info@nordurflug.is
www.nordurflug.is
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Sykling
Reykjavík Bike Tours
Hringbraut 105 • IS-107 Reykjavík
Tel./Fax: +354-694-8956
E-post: bike@icelandbike.com
www.reykjavikbiketours.is

Sjøstangfiske
Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-post: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is
Seatours
Smi›justígur 3
IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax: +354-433-2254 / 438-1050
E-post: seatours@seatours.is
www.seatours.is
Golf
Alle de største golfbanene på
Island er åpne for utenlandske
turister. Green fee er rimelig.
For mer info, gå inn på
www.golficeland.org
Svømming og spa
Svømming er en svært populær
helårsaktivitet på Island. De fleste
byer og tettsteder har utendørs
eller innendørs svømmebasseng
fylt med vann fra varme kilder.
Gjennomsnitts bassengtemperatur
ligger på ca. 29 grader. Mange
steder finner du også sauna, boble
bad, solarium og varmebad med
temperaturer fra 36–44°C. For mer
info, gå inn på www.visitreykjavik.is,
www.sundlaugar.is og
www.vatnavinir.is
Alle priser er oppgitt med
forbehold om endringer.
Man har lagt stor vekt på at
opplysningene i denne brosjyren er
korrekte den 15. juni 2010. Listen
over tilbud er ikke alltid fullstendig.

Reykjavík (B4) 		
74
172
457
319
389
698
459
187
Borganes (B4)
1 hr		
98
384
246
315
580
519
246
Stykkishólmur (B3)
2:10 hrs
1 hr		
390
295
363
628
617
345
Ísafjör›ur (B1)
6:30 hrs 5:30 hrs 5:30 hrs		
498
567
832
902
630
Sau›árkrókur (D2)
4 hrs
3 hrs
4 hrs 6:30 hrs		
119
384
631
492
Akureyri (D2)
4:45 hrs 3:45 hrs 4:30 hrs 7:30 hrs 1:30 hrs		
265
512
561
Egilssta›ir (G3)
8:45 hrs 7:15 hrs 7:45 hrs
11 hrs
5 hrs 3:20 hrs		
247
511
Höfn (F4)
5:45 hrs 6:30 hrs 7:45 hrs
12 hrs 7:50 hrs 6:20 hrs
3 hrs		
273
Vík (D5)
2:20 hrs 3:10 hrs 4:10 hrs
9 hrs 6:10 hrs
7 hrs 6:30 hrs 3:30 hrs		
Selfoss (C4)
0:50 hrs 1:40 hrs 2:40 hrs 6:45 hrs 4:40 hrs 6:10 hrs
8 hrs 5:10 hrs 1:40 hrs
Høyfjellet (km)
Landmannalaugar
Hveravellir
N‡idalur
Her›ubrei›arlindir

205									
203
236				
208				
274					
136				
580					
191
192

Selfoss

Vík

Höfn

Borgarnes

Øverste del: km. – Nederste del: kjøretider – Ringveien (Hovedvei 1) er 1339 km.

Reykjavík

Blue Lagoon geothermal spa
IS-240 Grindavík
Tel./Fax: +354-420-8800 / 420-8801
E-post: bluelagoon@bluelagoon.is
www.bluelagoon.com

Skisport
Om vinteren kan du drive skisport.
Anlegg for både langrenn og alpint
finnes over hele Island. For mer
info, gå inn på www.nordurland.is
og www.westfjords.is

Sportsfiske og jakt
FishIceland
Gauksás 27 • IS-221 Hafnarfjörður
Tel.: +354-899-4247
E-post: info@fishiceland.com
www.fishiceland.com

Egilsstadir

The Icelandic Travel Company
Fiskislóð 20 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-533-1160 / 533-1166
icelandholidays@icelandholidays.is
www.icelandholidays.is

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-post: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

Rideturer
Íshestar Riding Tours
Sörlaskei› 26 • IS-220 Hafnarfjör›ur
Tel./Fax: +354-555-7000 / 555-7001
E-post: info@ishestar.is
www.ishestar.is

Akureyri

Timi Tours
Borgarholtsbraut 42
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-578-7111 / 578-7111
E-post: timi@timi.is • www.timi.is

Life of Whales Whale Watching
Suðurbugt • IS-101 Reykjavík
Tel.: +354-562-2300 / 897-8433
E-post: hvalalif@hvalalif.is
www.hvalalif.is

Icelandic Mountain Guides /
Iceland Rovers
Vagnhöfði 7 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-9999 / 587-9996
mountainguides@mountainguides.is
www.mountainguides.is
www.icelandrovers.is

Sau›árkrókur

Terra Nova Iceland
Skógarhlí› 18 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-591-9010 / 591-9001
E-post: sales@terranova.is
www.terranova.is

Húsavík Original Whale Watching
with North Sailing
Gamli baukur • IS-640 Húsavík
Tel./Fax: +354-464-7272 / 464-2351
E-post: info@northsailing.is
www.northsailing.is

Fotturer
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-9700 / 551-9703
E-post: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is

Ísafjör›ur

Reykjavík Excursions
Vesturvör 34 (head office)
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-580-5400 / 564-4776
E-post: main@re.is • www.re.is

Småhval- og hvalsafari
Elding Reykjavík Whale Watching
Ægisgar›ur 7 • Reykjavík Harbour
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-555-3565 / 554-7420
E-post: elding@elding.is
www.elding.is

Seatours
Smi›justígur 3
IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax: +354-433-2254 / 438-1050
E-post: seatours@seatours.is
www.seatours.is

Stykkishólmur

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-post: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-post: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is
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Groups

&

Coach Rental

Day Tours

5 TIMES

PUFFIN DAILY
WATCHING

Activities

100% viewing success!

4 TIMES

WHALE DAILY
WATCHING
Get there faster –spend

more time whale watching!

BBQ on board or keep
your catch!

Tour Operator

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

101899

ERY DAY

SEA EVat 18:00
ANGLING

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Special Tours
Reykjavik
Old Harbour
+354 892 0099
+354 540-1313 / iceland@grayline.is

www.grayline.is

For online booking and more
information visit puffinexpress.is

www.airiceland.is

12 hour Day Tour

Beyond the Arctic Circle

Birds and Blue Waters

Grímsey

GRÍMSEY

BOLUNGARVÍK

2 or 5 hour Evening Tour

Ísafjörður

ÞÓRSHÖFN

DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR

SIGLUFJÖRÐUR

HÚSAVÍK

HRÍSEY

VOPNAFJÖRÐUR
Krafla
BLÖNDUÓS

FLATEY

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

NESKAUPSTAÐUR
Hallormstaður

STYKKISHÓLMUR

Kárahnjúkar

SNÆFELLSJÖKULL

CONSTABLE POINT
Greenland

BORGARNES

IIULISSAT
Greenland
KULUSUK
Greenland
NUUK
Greenland
NARSARSSUAQ
Greenland

AKRANES

Geysir

Gullfoss

REYKJAVÍK
KEFLAVÍK

Jökullónið
Blue Lagoon

FAROE ISLANDS

12 hour Day Tour

8 hour Day Tour

Highlights of the North

Remarkable Greenland

Mývatn

Greenland – Kulusuk

Ásbyrgi
Blue Lagoon
Dettifoss
Dyrhólaey
Geysir
Go›afoss

E2
B4
E2
D5
C4
E2

Gullfoss
Hellnar
Hljó›aklettar
Hólar
Hornstrandir
Hvítserkur

C4
A3
E2
D2
B1
C2

Oversikt over severdigheter for turister

0m

100 m

400 m

800 m

Jökulsá-canyon
Jökulsárlón
Kirkjubæjarklaustur
Krísuvík
Krísuvíkurberg
Látrabjarg

E2
E4
E5
B4
B5
A2

Mt. Dyrfjöll
Mt. Snæfell
Mt. Kirkjufell
Mt. Her›ubrei›
M‡vatn
Námaskar›

G2
F3
A3
F3
E2
E2

Reykhólar
Reynisdrangar
Skaftafell
Skálholt
Skógafoss
Vestmannaeyjar

B2
D5
E4
C4
D5
C5

ﬁingvellir
ﬁórsmörk

C4
D5
Village

Other Road

Town

Ring Road

Mountain Track

Ferries

Whale watching

Kart over Island

A l l d i f ferent
a l l exc el l ent

for any and e ve r y o c c as i on

go to w w w.re y kjav i k hotels.is for res er vat ions

Re y kj av i k Hotels / Sigtún 38
1 0 5 Re y kj av i k / Icel and
Tel : + 3 54 514 8000

your comfort
is our business
reykjAvík:
Fosshótel Baron
Fosshótel Lind
Fosshótel Suðurgata
Garður Guesthouse
West icelAnd:
Fosshótel Reykholt
north icelAnd:
Fosshótel Dalvík
Fosshótel Laugar
Fosshótel Húsavík
eAst icelAnd:
Fosshótel Vatnajökull
Fosshótel Skaftafell
south icelAnd:
Fosshótel Mosfell

We are
ready for
your visit

Book now at www.fosshotel.is

Around icelAnd
foSSHoTeL / SIGTÚN 38 / 105 reyKJaVÍK
ICeLaNd / TeL.: +354 562 4000 / faX: +354 562 4001
e-MaIL: sales@fosshotel.is

SEATTLE
HELSINKI
TRONDHEIM STOCKHOLM
OSLO
BERGEN GOTHENBURG
COPENHAGEN
STAVANGER
BERLIN
BILLUND HAMBURG
FRANKFURT
REYKJAVIK
AMSTERDAM
MUNICH
GLASGOW
MANCHESTER
BRUSSELS
LONDON PARIS MILAN
ICELAND

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

TORONTO
NEW YORK BOSTON HALIFAX

BARCELONA
MADRID

ORLANDO

DIN ISLAND-OPPLEVELSE
STARTER MED ICELANDAIR
VI TILBYR DIREKTE FLY TIL ISLAND FRA VEST-EUROPA,
USA OG CANADA. VELG ICELANDAIR FOR FØRSTEKLASSES
KOMFORT OG SERVICE – OG IKKE MINST DEN ISLANDSKE
GJESTFRIHETEN!
Ditt Island-eventyr begynner i det øyeblikk du setter foten ombord på et
Icelandair-fly og lar deg fenge av den unike atmosfæren. Passasjerene våre
garanteres en varm velkomst og vennlig service i tråd med gammel
islandsk tradisjon.
Vi har fløyet turister til Island i over 60 år, og dette gjør oss unikt kvalifisert
til å gi kundene våre trivelige flygninger til denne enestående øya midt i
Nordatlanteren. I tillegg har flyene romslige seter av høy kvalitet, godt med
benplass og et underholdningssystem for å sørge for at hver enkelt
passasjer får en enda bedre opplevelse.
Opplev Island med Icelandair!

+ Du finner mer informasjon på www.icelandair.no

WWW.ICELANDAIR.NO

