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Grand Hotel Reykjavík 

"Vanhan ja uuden Reykjavikin välissä"

Grand Hotel on suhteellisen uusi rakennus Reykjavikin Laugardalur-

alueella. Sinne kävelee keskustasta noin 20-30 minuutissa. Matka

Kringlanin ostoskeskukseen on samanlainen. Se on lyhyen kävelymatkan

päässä Reykjavikin parhaimmista urheilupaikoista. Lisäksi edesmenneen

veistäjän, Ásmundur Sveinssonin museo on naapurissa. Yhtä lähellä on

uusi taidegalleria Listhúsið, jossa on useita taiteilijoita. Reykjavikin upea

rantaviiva on vain muutaman minuutin päässä kävellen. Modernissa, ja

todella suuressa rakennuksessa on matolliset huoneet, yksityiset

kylpyhuoneet ja suihkutm samoin kuin kaikki palvelut joita tämän

kategorian hotelleista löytää. Kaikki huoneet uudistettiin vuonna 1995.

Tämä on on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat olla lähellä kaikkea,

olematta kaiken keskellä.

 +354 5 14 8000  www.grand.is/  reservations@grand.is,

reception@grand.is

 Sigtún 38, Reykjavik

 by Booking.com 

Hotel Reykjavík 

"Huomion keskipiste"

Hotel Reykjavik on hyvin sisustettu rakennus, kivenheiton päässä

Kjarvalsstadir Reykjavikin taidemuseosta. Huoneissa on viimeisimmät

varustelut ja ne eivät ole liian sotkuisia. Ostosalue on vain minuutin

päässä, joten voit välillä poiketa siellä. Jos olet nälissäsi, poikkea

Raudaraan, hotellin pihvipaikkaan. Alle kaksitoistavuotiailla lapsilla on

ilmainen majoitus vanhempien kanssa.

 +354 5 14 7000  www.hotelreykjavik.is/  reservations@hotelreykjavi

k.is

 Rauðarárstígur 37, Reykjavik

 by KassandraBay   

Lykilhótel Cabin 

"Uusi ja nykyaikainen"

Lykilhótel Cabin on uusi, vuonna 1997 rakennettu hotelli. Ilman kalliimpien

hotellien luksusta, Lykilhótel Cabin on mukava olinpaikka. Hotelli on

mukavasti sisustettu ja julkiset tilat ovat tilvavia, mutta huoneet pieniä.

Näkymä Reykjavikin rantaan on kaunis, mutta matka keskustaan ei tee

siitä täydellistä vaihtoehtoa jos haluaa tutstua kaupunkiin jalan. Mukava,

moderni ja edullinen hotelli nykyajan matkustajalle.

 +354 511 6030  bookning@heyhotel.is  Borgartún 32, Reykjavik

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/reykjavik/235613-grand-hotel-reykjavík
http://www.booking.com/hotel/is/hotelreykjavik.html
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330855-hotel-reykjavík
http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745389966/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/reykjavik/241194-lykilhótel-cabin


 by Booking.com 

Fosshotel Baron 

"Laatu on sen nimi"

Fosshotel Baron kuuluu Fosshotelketjuun, johin kuuluu kaikkiaan 13

hotellia ympäri Islantia. Mielenkiintoinen ominaisuus on vaihtoehdot, joita

tarjoitaan majoitukseen, yhden hengen, kahden hengen huoneet, yksiöt ja

kaksiot. Tämä kolmen tähden hotelli sijaitsee lähellä ostosaluetta, ja se

tarjoaa hienon näköalan merelle. Tutustu mielenkiintoiseen korelaiseen

ruokaan jota paikassa tarjoillaan.

 +354 5 62 3204  www.fosshotel.is/  sales@fosshotel.is  Baronstígur 2-4, Reykjavik

 by Prayitno   

Forsaela Apartmenthouse 

"Neighborhood Gem!"

Apartmenthouse Forsaela is a good choice if you're looking to explore the

local Reykjavik culture. Its location in the traditional and quiet residential

area near Laugavegur makes it a good spot to get a glimpse of the local

everyday activity. You are presented with a choice of a well-furnished

house with three bedrooms, eight beds and charming old-style dining

area. If you're a slightly smaller group, then the apartments that can

accommodate about 2-4 persons are recommended. Although fully

equipped to suit all your needs, the only condition is that rooms can be

booked for a minimum stay of three days. In addition, warm and cozy

double or triple rooms in typical bed-and-breakfast style can be rented

out. To top it all, it is perfectly located amidst restaurants, art galleries and

museums.

 +354 863 4643  www.apartmenthouse.is/  info@apartmenthouse.is  Grettisgata 33b-35b,

Reykjavik

 by Casa Velas Hotel   

Hótel Loftleiðir 

"Islannin suurin hotelli"

Hótel Loftleiðir sijaitsee lähellä Reykjavikin kansallista lentokenttää ja

bussiasema (maan sisäisiä matkoja varten) on kävelymatkan päässä.

Hotelli on lähellä Reykjavikin kauneimpia ulkoalueita, Öskjuhlíðta, jossa

voi kävellä metsäpolkuja pitkin ja Nauthólsvíkia, Reykjavikin suurinta

rantaa.Hotelli on todella hyvä konferenssihotelli, moderneilla

kokouspalveluilla ja -tarvikkeilla, samoin kuin ammattimaisella

henkilökunnalla. Hótel Loftleiðirilta on hyvä yhteys kansainväliselle

lentokentälle.

 +354 444 4500  www.icelandairhotels.com

/

 icehotels@icehotels.is  Hlídarfótur, Reykjavik

 by Booking.com 

Guesthouse Aurora 

"Warm & Welcoming"

Located in the calm Thingholt neighbourhood, this family-owned guest

house is in Reykjavik is just 450 metres from the shopping Laugavegur

Street. Harpa Concert Hall and Conference Centre is 1.2 km away. There is

free WiFi, a communal kitchen and free laundry facilities. The basic rooms

at Guesthouse Aurora all have a wash basin. Some have a private

bathroom, while others have access to shared bathroom facilities. A daily

continental breakfast is served. Staff at Aurora Guesthouse will happily

assist with tour planning, airport shuttles, activities and restaurant

recommendations in the area. Restaurants, bars and shopping are within

walking distance. Hallgrimskirkja Church and Einar Jonsson Sculpture

Museum are both within a 5-minute walk, while Reykjavik harbour with

whale watching tours is 1.5 km away. Free public parking is possible

nearby.

 +354 899 1773  www.aurorahouse.is/  book@aurorahouse.is  Freyjugata 24, Reykjavik

http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330833-fosshotel-baron
http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330919-forsaela-apartmenthouse
http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173704278/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/reykjavik/235707-hótel-loftleiðir
http://www.booking.com/hotel/is/guesthouse-aurora.html
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330949-guesthouse-aurora
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Hotel Fron 

"Keskeinen sijainti"

Keskellä Reykjavikia sijaitseva hotelli on nelikerroksinen. Vieraat voivat

valita yhden, kahden hengen huoneista, yksiöstä tai kaksiosta. Keittiötilat

ovat tarjolla jokaisessa asunnossa. Kansalliseteatteri, taidegalleria ja hyvät

ravintolat ovat melko lähellä.

 +354 5 11 4666  www.hotelfron.is  info@hotelfron.is  Laugavegur 22A, Reykjavik

 by KassandraBay   

Hótel Skjaldbreið 

"Uusi hotelli vanhassa rakennuksessa"

Lähes symmtrisenmuotoisen vuoren, lähellä Þingvelliria, mukaan nimetty

Hótel Skjaldbreið on uusi hotelli vanhassa ja tunnetussa rakennuksessa.

Hotellin sijainti tekee siitä ideaalin Reykjavikista nauttimiseen kävellen. Se

on lähellä kaupungin keskusta ja todella strateginen, jos haluat tehdä

ostoksia Reykjavikin pää ostosalueella. Talo on kaunis kolmikerroksinen,

ja hyvin viehättävä. Aula ja baari eivät ole tilavia, mutta kodikkaita ja

palvelu on ystävällistä. Huoneet ovat miellyttävästi koristellut, ilman

luksusta.

 +354 511 6060  skjaldbreid@eyjar.is  Laugavegur 16, Reykjavik

 by Booking.com 

Metropolitan Hotel 

"Pieni ja mukava"

metropolita, entinen Icelandic City Hotel, on keskusaukion vieressä. Sen

hyvä sijainti takaa hyvät kulkuyhteydet kaikkialta kaupungista.

Lähiaikoina uudistettu hotelli tarjoaa mukavaa kolmen tähden maloitusta.

Mukavuus, hinta ja palvelu – kaikki kulkevat käsi kädessä. Huoneiden

hinnat vaihtelevat.

 +354 5 11 1155  www.metropolitan.is/  bookings@metropolitan.is  Ránargötu 4a, Reykjavik

 by Booking.com 

Radisson SAS Saga Hotel 

"A Cosmopolitan Hotel"

Hótel Saga on luksushotelli sisälten kaikki palvelut nykyaikaiselle

matkustajalle. Hotellin yleiset tilat ovat hyvin tilavia ja modernisti

suunniteltuja. Huoneet ovat hyvin varustellut, klassisilla huonekaluilla.

Hotellilla on kaksi todella hyvää ravintolaa, useita baareja ja juhlasali

tarjoten liveviihdettä viikonloppuisin. Astra-baari tarjoaa panoraman

Reykjavikista ja sen ympäristöstä. Hótel Saga sijaitsee kävymatkan päässä

lentokentän bussiterminaalilta, kansallismuseosta ja -kirjastosta,

pohjoistalosta ja Islannin yliopistosta.

 +354 5 25 9900  www.saga.reykjavik.radiss

onsas.com/

 Reservations.saga.reykjavi

k@radissonsas.com

 Hagatorg, Reykjavik

 by Booking.com 

Hotel Viking 

"Viking-themed Hotel"

This Viking-themed hotel is housed in the same building as the West

Nordic Culture House, in the seaside town of Hafnarfjordur. Parking, WiFi

and access to a sauna and hot tub are all free. Décor and furnishings in

Hotel Viking’s guest rooms are inspired from Iceland’s history and culture.

Satellite TV and a coffee/tea maker are found in each room. Some also

offer sea and harbour views. Traditional, regional cuisine is served in the

cosy Valhalla Restaurant. An old-fashioned Viking feast can be enjoyed in

Viking Restaurant. Hotel Viking also offers a cold, Icelandic breakfast. The

http://www.booking.com/hotel/is/fron.html
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330852-hotel-fron
http://www.flickr.com/photos/kassandrabay/7745589606/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/reykjavik/241767-hótel-skjaldbreið
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/reykjavik/330888-metropolitan-hotel
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/reykjavik/241181-radisson-sas-saga-hotel
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/reykjavik/384860-hotel-viking


Keflavik International Airport shuttle bus stops directly in front of Viking

Hotel. Reykjavik’s city centre, 10 km away, can be reached in less than 15

minutes by bus.

 +354 565 1213  booking@vikingvillage.is  Strandgötu 55, Fjörukráin-Viking

Village, Hafnarfjörður
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