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Islanti inspiroi 
Oletpa sitten matkalla rentoutuaksesi tai virkistääksesi mieltäsi, 
kehoasi tai makunystyröitäsi valitse kohteeksi Islanti, ja olet jo 
alusta asti suuressa seikkailussa. 

Islanti viihdyttää päivin öin koko vuoden ympäri. Se on 
ainutlaatuinen sekoitus luonnon ihmeitä ja ainutlaatuisen ja 
erittäin luovan kulttuurin sekä paikallisten ihmisten 
persoonallisuuden ja luonnon äidin taiturimaisen esityksen 
luomia omalaatuisia piirteitä. 

Jokainen vuodenaika tuo uuden ulottuvuuden. Kevät herättää 
maan luontaisen raikkauden, kun taas kesällä Islanti muuttuu 
keskiyönauringon maaksi, jolloin päivänvaloa ja toimintaa riittää.

Syksyllä taivaan väriloisto saa valokuvaajat ympäri maailmaa 
tulemaan Islantiin kuvaamaan niin lampaiden kuin hevostenkin 
erottelua sekä paikallisia keräämässä marjoja ja yrttejä. Talvella 
voi sitten esimerkiksi hiihtää ja nauttia revontulista.

Tule tänne vierailulle ja koet ihmisten vilpittömän lämmön ja 
halun jakaa maansa sinunlaistesi löytöretkeilijöiden kanssa. 

Sisällysluettelo
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Islannissa lomaa aloittaessasi joudut ongelman 

eteen: Mistä aloittaa ja mitä jättää väliin! 

Tuo viimeinen ongelma on kyllä helppo 

ratkaista –tule uudelleen myöhemmin ja  

vieraile niissäkin paikoissa joihin et ehtinyt 

ensimmäisellä kerralla! 

Oletpa sitten äärettömän suuri seikkailujen 

ystävä tai ihminen, joka nauttii suuresti 

kulttuurista, ihmisistä ja makuelämyksistä  

Islanti on oikea paikka. 

Yksi ensimmäisistä löydöistäsi on 

ainutlaatuinen luonto. Geologisesti Islanti  

on paljon nuorempi kuin useimmat maat, ja 

vulkaaninen aktiivisuus tarkoittaa myös, että  

se on yhä muotoutumassa. Matkasi aikana  

tulet näkemään vaikuttavia laavamuodostumia, 

kraattereita,tulivuoria, pöytävuoria ja paljon 

hohkakiviä. 

Pääkaupunkiseutu on täynnä nykyaikaisia, 

tyylikkäitä boutique-hotelleja, kekseliäitä 

ravintoloita, ainutlaatuisia ostospaikkoja 

puhumattakaan eloisasta yöelämästä, 

puheensorinaa täynnä olevista baareista  

sekä lukemattomista muista ajanvietteistä. 

Mutta edes täällä et ole kaukana luonnosta. 

Jalkojesi alta löytyvää geotermistä energiaa 

käytetään useisiin uima-altaisiin ja kylpylöihin 

pitkin Reykjavikin kaupunkia –käynti niissä 

todella rentouttaa ja antaa uutta voimaa. 

Kaupungin ulkopuolellakin on lukemattomia 

tapoja rentoutua tai ottaa sitten kaikki irti 

Islannin seikkailuja täynnä olevasta pelikentästä. 

Eittämättä paras tapa todella nähdä näitä 

upeita maisemia on patikointi harvemmin 

kuljetuilla teillä. Heinä- ja elokuussa kannattaa 

patikoida esimerkiksi maan ylängöillä; 

Koe Islanti 
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Tiesitkö …

…että ensimmäisen maahanmuuttajan, 
Ingólfur Arnarsonin, sanotaan heittäneen 
istuimensa tukipylväät mereen sen kunniaksi, 
että hän näki Islannin ensi kertaa, ja että hän 
myöhemmin löysi ne nykyisen Reykjavikin 
paikalta? Hän rakensi kotinsa niiden 
löytöpaikalle. Onpa tämä tarina sitten totta  
tai ei, niin Reykjavikin sijainti on kyllä paras 
mahdollinen pääkaupungille: maaperässä 
riittää yllin kyllin lämmintä vettä, kaupungissa 
on erittäin hyvä luonnon satama, ja ilmasto on 
koko maan leudoin.

…että islantilaiset sukunimet tulevat 
useimmiten isän etunimestä johon liitetään 
suffiksi ”poika” tai ”tytär”? Niinpä Jón 
Björnssonin lasten sukunimiksi tulisikin joko 
Jónsson, jos lapsi olisi poika, tai Jónsdóttir,  
jos se olisi tyttö. Hänen nimestään voi myös 
heti päätellä, että hänen isänsä nimi on  
Björn! Puhelinluettelossa ihmiset ovat 
aakkosjärjestyksessä etu- ei sukunimen 
mukaan. Etunimeä pidetään tärkeimpänä, 
eivätkä islantilaiset koskaan kutsu toisiaan 
sukunimellä. Niinpä ei tosiaankaan ole 
epäkohteliasta kutsua Jónia vain Jóniksi,  
sen sijaan että sanoisi herra Björnsson.

Lisätietoja
www.visiticeland.com

www.visitreykjavik.is 

The Grapevine-lehdestä löytää säännöllisesti 
kaikki tulevat konsertit: www.grapevine.is

Uutisia Islannista, islantilaisesta kulttuurista  
ja matkustamisesta www.icenews.is

Paikallisia harrastusmahdollisuuksia ja 
tapahtumia: Katso nettisivulistaa s. 5–16

muuallakin ympäri maata on upeita kävelyreittejä, 

joista voi nauttia useimmiten toukokuusta aina 

syyskuuhun asti. 

Vai jätätkö mieluummin kävelyn muille? 

Silloin kannattaakin kokeilla islannin hevosta, joka 

poikkeaa muista hevoslajeista siinä, että sillä on 

ylimääräinen askellaji ´tölt´. Vuoden ympäri on 

tarjolla lyhyempiä retkiä, mutta kesällä voi tehdä 

jopa yli kahden viikon retkiä maan halki. 

Kalastus, koiravaljokko ajaminen, luolaretket, 

sukellus, jääkiipeily, moottorikelkkaretket, 

koskenlasku ja kajakkiretket on vain osa niistä 

kaikista uskomattomista harrastus-

mahdollisuuksista joita voi kokeilla Islannissa. 

Myös golf on hyvin suosittua, ja ympäri maata 

löytyykin yli 60 golfkenttää. 

Eikä Islanninmatka ole tietenkään täydellinen 

jollei ole kohdannut maan luonnon asukkeja. 

Valaankatseluretkiä tehdään huhtikuusta aina 

lokakuun puoliväliin saakka. Islannin vesillä on 

noin 50 eri lajia. Todennäköisesti tulet myös 

näkemään ihastuttavan lunnin, sekä lukemattomia 

muita lintulajeja, jotka vierailevat Islannin rannoilla 

ja jotka houkuttelevat ornitologega tänne koko 

maailmasta.

Miksi et lentäisi Islantiin? 
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Vuorten ja meren ympäröimä Reykjavik on maailman 

pohjoisin pääkaupunki sekä Islannin kulttuurinen 

sydän. Värikkäitä aaltopeltisiä taloja on vierivieressä 

nykyaikaisten rakennusten ja arvoituksellisen 

katutaiteen kanssa. Tämä vireä taiteen näyttämö ja 

paikka, joka on lähellä kiehtovia luonnon ihmeitä, on 

omiaan jos haluaa kokea rentouttavan viikonlopun 

poissa kotoa tai jos haluaa lyhyemmänkin toimintaa 

täynnä olevan tauon. 

ÄLÄ mYÖsKÄÄN uNoHDA…

Klassisia paikkoja 

Islannin suurimman kirkon Hallgrímskirkjan sekä 

futuristisen, kupolinmuotoisen Perlan-rakennuksen 

huipulta on hulpeat näköalat. Kävellen tai pyöräillen 

pitkin merenrantaa voi ihailla Sun Voyager  

–veistosta sekä Harpa-nimistä uutta Konsertti-ja 

konferenssirakennusta sen lumoavine julkisivuineen, 

jonka merkittävä artisti Ólafur Elíasson on suunnitellut. 

Viðeyn saarelle pääsee veneellä ihailemaan 

Yoko Onon Imagine peace-muistomerkkiä, 

jonka valo syytetään loistamaan Reykjavikin 

taivaalle lokakuusta joulukuuhun asti maailman 

rauhan merkkinä. Kesäaikaan voi myös pulahtaa 

mereen geotermisesti lämmitetyllä Blue Flagin 

rannalla Nautholsvikissä, jossa veden lämpötila 

pidetään n. 20°C. 

shoppailua 

Laugavegurilla ja Skólavörðustigurilla, 

Reykjavikin pääostoskaduilla, ei käytännöllisesti 

katsoen ole ollenkaan ketjumyymälöitä, vaan 

ainoastaan trendikkäitä muotiliikkeitä, jotka 

myyvät paikallisten nuorten 

vaatesuunnittelijoiden luomuksia, sekä itsenäisiä 

kirja- ja musiikkiliikkeitä joissa voi istuutua 

lueskelemaan tai kuuntelemaan improvisoituja 

musiikkiesityksiä. Jos etsii halvempaa tavaraa 

Luovaa energiaa 
Reykjavik ja muu pääkaupunkiseutu 
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www.visitreykjavik.is 

www.visiticeland.com

voi Kolaportið-kirpputorilla tehdä hyviä 

löytöjä, tai jos haluaa ostoskeskuksen 

katumarkkinatunnelmaa kannattaa vierailla 

Kringlan-ostoskeskuksessa tai sitten 

Kópavogurin kaupungissa sijaitsevassa 

Smáralind-ostoskeskuksessa.

makunautintoja 

Reykjavikissa on laaja valikoima tyylikkäitä 

ravintoloita, mutta myös yksinkertaisemmat 

kulinaariset herkut ovat vertaansa vailla, kuten 

esimerkiksi Bæjarins Beztu Pylsur-nakkikioskin 

kuumat koirat sekä entisistä vene- ja 

verkkovajoista kahviloiksi muunnettujen 

vanhan sataman tuntumassa olevien 

kahviloiden tarjoama kermainen 

hummerikeitto tai kala-ateria. Tuntien 

kuluessa Reykjavikin kahvilakulttuuri muuttuu 

villiksi yöelämäksi aina pikkutunneille saakka. 

Kulttuurillisia iloja 

Mitä festivaaleihin, elävään musiikkiin ja 

muihin tapahtumiin tulee ei Reykjavikissa ja 

muualla pääkaupunkiseudulla todellakaan 

puutu tekemistä ja näkemistä, sillä ohjelmaa 

on tarjolla koko vuoden ympäri. Vuoden 

kohokohtia ovat mm. vuosittain järjestettävät 

Taide festivaalit, RIFF Filmi festivaalit sekä 

Jazz festivaalit. Kannattaa myös vierailla 

moderneissa taidegallerioissa sekä erilaisissa 

musiikkipaikoissa saadakseen tuntuman 

luovaan islantilaiseen nykytaiteeseen, sekä 

maan asuttamisesta kertovaan näyttelyyn, 

jossa voi kokea Viikinki ja saaga-ajan 

perinnön. Kannattaa myös hankkia ilmainen 

Reykjavik Grapevine –lehtinen, sillä siinä on 

lista festivaaleista, tapahtumista, näyttelyistä 

ja musiikista. 

Elämää paikallisten kanssa! 

Valaita ja lunneja voi nähdä veneretkillä huh-

tikuusta lokakuuhun, ja lähellä olevat 

Mosfellsbærin ja Hafnarfjörðurin hevostallit 

tarjoavat ratsastusretkiä syvälle tuliperäisiin 

maisemiin. Iltapäivän voi sitten viettää vaikka-

pa yhdessä pääkaupunkiseudun 17 geoter-

misesti lämmitetystä uima-altaasta uiden ja 

jutustellen paikallisten kanssa. Voi myös syöt-

tää ankkoja Tjörnin-lammen rannalla 

Reykjavikin keskustassa, vierailla Kotieläin- ja 

perhepuistossa, oppia ”Piilokansasta” ja jopa 

yöpyä Hafnarfjörðurin Viikinki hotellissa. 
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Kehittyvä maa 
Etelä-ja Lounais- Islanti 

Ei ole ihme, että suurin osa matkailijoista 

vierailee Etelä-Islannissa, joka sijaitsee vain 

askelen päässä Reykjavikista, sillä siellä näkee 

kaiken suihkuavista geysireistä ja aktiivisista 

tulivuorista upeisiin jäätiköihin ja voimaa 

uhkuviin vesiputouksiin, puhumattakaan Blue 

Lagoonin virkistävistä vesistä. Täällä voi 

todistaa vielä nuoren maan jatkuvaa kehitystä, 

missä Pohjois Amerikan ja Euraasian 

mannerlaatat, jotka kohtaavat Islannin alla, 

erkanevat toisistaan n. 2,5 cm vuodessa, ja 

missä tuliperäinen aktiviteetti vieläkin 

muotoilee karua ja valjastamatonta luontoa.

ÄLÄ mYÖsKÄÄN uNoHDA…

Reykjanesin niemimaata 

Reykjanesin niemimaa on ainutlaatuisen ja 

korvaamattoman Blue Lagoonin kotipaikka,  

ja sille on tyypillistä valtavat laavakentät, 

geoterminenlämpö sekä pienet 

kalastusyhteisöt. Makua menneisyyteen  

saa vierailemalla Grindavikin 

Suolakalamuseossa, ja kokonaisen 

viikinkiveneen voi nähdä Vikingaheimar-

museossa.

´Kultaista kierrosta´ 

Gullfoss (Kultainen vesiputous), geysir ja 

Þingvellirin luonnonpuisto on Islannin 

kuuluisin luonnon nähtävyyksien trio ja 

suosittu päiväretki Reykjavikista. Geysirillä 

todistat vaikuttavaa Strokkuria, joka 

purkautuu lähes seitsemän minuutin välein, ja 

näet myös nyt lepotilassa olevan itse Geysirin, 

josta englannin sana ´geyser´on saanut 

alkunsa. Unescon maailmanperintökohteeksi 

päässyt Þingvellirin kansallispuisto on Islannin 

kunnioitetuin paikka. Juuri siellä Islannin 
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www.reykjanes.is

www.south.is

silloinen hallitus, Alþingi -maailman 

ensimmäinen kansanvalta- kokoontui 

vuodesta 930eKr aina vuoteen 1798 asti. 

mannerliikuntoja 

Pohjois -Amerikan ja Euraasian 

mannerlaattojen välissä voi sukeltaa ja 

snorkkeloida Silfran halkeamassa Þingvellirin 

kansallispuistossa, veden uskomaton kirkkaus 

tekee paikasta yhden suosituimmista 

snorklaus paikoista koko maailmassa. 

Vestmannasaaria 

Vestmannasaaret, jotka sijaitsevat vain lyhyen 

lauttamatkan tai lennon päässä Reykjavikin 

kotimaan lentokentältä, tarjoaa luonnon 

kauneutta ja runsaasti lintuja, ja siellä on mm. 

yksi Islannin suurimmista lunniyhteiskunnista. 

Paikalliset asukkaat joutuivat jättämään 

kotinsa Heimaeyn saarella 1973 kun uusi 

tulivuori purkautui kaupungin laidalla; 

raunioita voi nähdä yhä “Pohjolan Pompei-

projektissa”, www.pompeinordursins.is

Tuliperäistä aktiivisuutta 

Etelässä sijaitsevat myös Islannin aktiivisimmat 

tulivuoret, kuten viime aikoina kuuluisuutta 

saanut Eyjafjallajökull, Hekla ja Katla, joka 

sijaitsee Mýrdalsjökull-jäätikön alla. 

Veistoksenomaiset laavakentät ja mustat 

hiekkarannat vievät kohti vanhoja purkauksia. 

seikkailujen pelikenttää 

Patikoi halki Islannin upeimpien maisemien, 

kokeile ratsastusta, koskenlaskua, 

moottorikelkkaretkiä jäätiköillä tai jääkiipeilyä 

–ja tulet kokemaan vaihtelevan ja mahtavan 

luonnon. 

Tiesitkö …

…että Islannissa asuu vain vähän yli 300,000 
asukasta? 105,000 km2 alueella se tarkoittaa 3 
asukasta per km2. Siitä huolimatta tämä pieni 
kansa pystyy huolehtimaan täydellisestä 
koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmästä, 
jotka ovat mailman huippuluokkaa. 
Islantilaisten keskimääräinen elinikä on 
mailman korkeimpia, ja lapsikuolleisuus 
matalampia!

…että Islannissa on 13 joulutonttua? Ne 
pukeutuvat luonnonmukaisiin, lampaan värisiin 
villavaatteisiin ja asuvat vuorilla. 13 päivää 
ennen joulua ensimmäinen tonttu tulee 
vuorilta asutuille seuduille, ja sen jälkeen yksi 
toisensa jälkeen kukin omana päivänään. 
Tontut kiusoittelevat ihmisiä pihistelemällä 
kynttilöitä tai lihaa, kurkistelemalla ikkunoista 
tai paiskomalla ovia. Kukin tonttu on saanut 
nimensä keppostensa mukaan. Joulun jälkeen 
tontut sitten palaavat vuorille yksi toisensa 
jälkeen.
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Inspiraatiota ja villiä seikkailua 
Länsi-Islanti 

saagojen polkuja 

Monien islantilaissaagojen tapahtumat 

sijoittuvat juuri Länsi-Islantiin ja länsivuonoille. 

Borgarnesissa sijaitsevassa asuttamisesta 

kertovassa museossa voi mm. tutustua viikinki 

Egill Skallagrímssonin tarinaan, ja entisöity 

Eiríksstaðirin maatila, jossa Erik punainen 

asui, on myös vierailun arvoinen. Eiríksstaðiria 

pidetään myös Erikin pojan ´Leif onnekkaan´ 

Erikssonin, kuuluisan matkailijan, joka löysi 

Amerikan lähes 500 vuotta ennen 

Kolumbusta, synnyinpaikkana.

Borgarfjörðuria –kulttuurin keskusta 

Borgarfjörðurissä sijaitseva Reykholt on yksi 

Islannin pääkulttuurikeskuksista, ja tunnettu 

varsinkin heinäkuussa järjestettävien 

kansainvälisestikin tunnettujen klassisen 

musiikin festivaalien kotipaikkana. Paikka on 

Länsi- Islanti ja Snæfellsnesin niemimaa 

edustavat dramaattista ja vaikuttavaa 

vaaleiden hiekkarantojen, jäätiköiden, 

vuorten ja tulivuorten maisemaa. Tämä  

alue, joka on täynnä pieniä kalastajakyliä  

ja jolla on joitakin Islannin hienoimmista 

maaseutuhotelleista, on mystisen romanttista 

seutua ja inspiroinutkin tarinankertojia 

monien sukupolvien ajan.

ÄLÄ mYÖsKÄÄN uNoHDA…

matkaa maapallon keskustaan 

Vieraile Snæfellsjökull-jäätiköllä, jonka 

jääpeite peittää uinuvan tulivuoren, joka  

oli Jules Vernen 1846 kirjoittaman 

tieteiskirjallisuuden klassikon tyyssija. 
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www.west.is

myös tunnettu keskiajan tieteilijän ja runoilijan 

Snorri Sturlusonin (1179–1241) mukaan, ja 

hänen muinainen maatalonsa toimiikin nyt 

suosittuna museona. Borgarfjörðurissä voi 

myös vierailla uudessa Brúðuheima-nimisessä 

sätkynukkejenmaailmassa, ja huomaat, että 

nuketkin on tyylikäs taiteen laji. 

Lintujen taivasta 

Breiðafjörður, joka koostuu tuhansista lintuja 

täynnäolevista pikkusaarista, on matala lahti, 

joka erottaa länsivuonot muusta Islannista. 

Tässä UNESCON maailmanperintökohteessa 

lunnit valtaavat basalttivuorenseinämät 

samalla kun harvinaiset valkopyrstökotkat 

lentelevät niiden yläpuolella. 

Hain tarinaa 

Maista tunnetusti pistävän makuista islantilais 

herkkua haita –hapanta haita– Bjarnarhöfnin 

haimuseossa ja maatilalla. 

Aktiivista luontoa 

Tulen ja jään kohtaaminen luo mahtavia 

jäämuodostelmia Islannin toiseksi 

suurimmalla jäätiköllä, Langjökullillä. Lisää 

geotermistälämpöä voi nähdä Eldborgin 

(“Tulilinna”) ja Grábrókin vaikuttavissa 

kraattereissa, kun taas Euroopan suurin 

kuumalähde Deildartunguhver tuottaa 180 

litraa sekunnissa keskilämpötilan ollessa n. 

100°C. Omalaatuinen Hraunfossar-vesiputous 

on taas syntynyt kun kirkas ja kylmä lähdevesi 

on pulpunnut laavan alta. 
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Vuoria, vuonoja ja yltäkylläistä luontoa
Länsivuonot 

Jylhää loistoa, karua kauneutta –

harvaanasuttu länsivuonot on yksi Euroopan 

parhaiten säilyneistä erämaista. Nauti 

majesteettisista vuorista, vuonoista, 

maagisista vesiputouksista ja 

koskemattomasta luonnosta matkallasi 

Euroopan pohjoiskärkeen. 

ÄLÄ mYÖsKÄÄN uNoHDA…

Ísafjörðuriä 

Tämä kaunis vain n. 3000 asukkaan kaupunki –

länsivunojen pääkaupunki– jolla on vilkas 

satama ja värikäs, historiallinen keskusta, 

toimii porttina alueen uskomattomaan 

luontoon -patikoijan paratiisiin! Alue on myös 

omiaan hiihtämiseen, ja siellä järjestetään 

myös säännöllisesti kilpailuja. Ísafjörðurin 

kulttuurillinen kohokohta on vuotuinen ´Aldrei 

fór ég suður ´(En koskaan mennyt etelään) 

musiikkifestivaali, joka järjestetään pääsiäisen 

aikaan.

Hornstrandin luonnonsuojelualuetta 

Tälle kaukaiselle ja koskemattomalle alueelle, 

joka on naalin ja noin 260 eri kukkivan 

kukkalajin ja saniaisten koti sekä lintujen ja 

merieläinten valtakunta, pääsee vain jalkaisin 

tai veneellä.

Lintukallioita

 Euroopan kolme suurinta lintukalliota löytyy 

länsivuonoilta. Látrabjargilta, joka on Euroopan 

läntisin paikka, löytää joitakin mailman 

laajimmista riskilä- ja ruokkiyhteiskunnista.  

Ne jakavat pesimispaikat lunnien, suulien, 

myrskylintujen ja pikkukajavien kanssa. 
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www.westfjords.is

Puhdasta seikkailua 

Länsi-Islanti ja länsivuonot tarjoavat  

joitakin mailman parhaista kajakkireiteistä, 

uskomattomista maastopyöräilyreiteistä  

sekä henkeäsalpaavista hiihtopaikoista.  

Maisemia voi myös ihailla puhdasverisen 

islanninhevosen selästä, ja merenantimia  

on myös runsaasti jos haluaa kalastaa. 

Kylpemisen ihanuutta

Kaksitoista luonnon uima-allasta löytyy sieltä 

täältä pitkin länsivuonoja. Valjastamalla 

luonnon kuumat lähteet voi todellakin kylpeä 

keskellä luontoa samalla nauttien sen 

kauneudesta. 

Tiesitkö …
…että islannin hevosella on viisi askellajia? 
Suurin osa mailman hevosista joko kävelee, 
ravaa tai laukkaa, mutta islannin hevosella on 
kaksi muutakin askellajia: peitsaus, jossa jalat 
liikkuvat hyvin nopeasti sivuparein, ja tölt, jossa 
jalat liikkuvat nelitahti rytmiä, ja joka on 
ratsastajalle hyvin miellyttävä askellaji. Siksipä 
islanninhevoskilpailuissa onkin esimerkiksi 
peitsauskilpailuja, tölt-tapahtumia ja neli- tai 
viisi-askel testejä!
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Arktinen rannikko 
Pohjois-Islanti 

Pohjois-Islannissa on Islannin toiseksi suurin 

kaupunki, kukoistavia kyliä ja maatiloja, 

korkealle kohoavia vuorenhuippuja ja rannan 

tuntumassa olevia saaria. Tällä alueella on 

myös joitakin kuuluisimmista ja upeimmista 

nähtävyyksistä. Oletko koskaan halunnut 

koskettaa pohjoista napapiiriä? Islannin 

rannalta 40 km päässä sijaitsevalle maan 

pohjoisimmalle asutulle saarelle, Grimseylle, 

matkustavat kyllä voivat! 

ÄLÄ mYÖsKÄÄN uNoHDA…

Keskiyön aurinkoa

Varsinkin rantojen tuntumassa nähtynä 

kerrassan upea: Kesäpäivänseisauksen 

tienoilla aurinko laskee horisonttiin vain 

noustakseen hetken kuluttua uudelleen 

henkeäsalpaavina kullan ja punaisen  

sävyinä.

Akureyria 

Islannin toiseksi suurin kaupunki sijaitsee 

maan pisimmän vuonon Eyjafjörðurin juurella, 

ja sitä ympäröivät mahtavat lumenpeittämät 

vuorijonot. Akureyri on kuuluisa mm. 

kansainvälisen, vuotuisen kesäkuussa 

keskiyön auringon alla pelattavan Arctic Open 

–golf turnauksen kotipaikkana. Kaupungista 

löytyy myös kukoistavaa kulttuuria (Hof 

opened kesällä 2010 on yksi uusista ja 

joustavista konferenssi- ja esittävän taiteen 

tyyssijoista) ja siellä on myös paljon 

laadukkaita baareja ja ravintoloita, 

kasvitieteellinen puutarha sekä Islannin 

parhaat hiihtopalvelut.
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www.northwest.is 

www.nordurland.is

mývatnia ja Kraflaa

Tyyni Mývatn –järvi ja sitä ympäröivä  

suoseutu ovat tunnettuja ainutlaatuisesta 

lintukannastaan sekä henkeäsalpaavasta 

kauneudestaan. Mývatnin geotermiset 

luonnon altaat tarjoavat helpottavan 

hengähdystauon väsyneille matkaajille,  

ja lähistöllä oleva Goðafoss, “jumalten 

vesiputous”, sekä Dimmuborgirin 

uteliaisuutta herättävät laavamuodostelmat 

ovat vierailun arvoisia. Kauemmas itään 

kuljettaessa voi nähdä kiehuvia mutalätäköitä 

ja höyryn purkautumisaukkoja Námafjallin 

lähdealueella. 

Jökulsárgljúfur-kanjonia 

Jökulsá á Fjöllum –joki sekä valtava veden 

maahan kaivertama hevosenkengän-

muotoinen Ásbyrgin laakso sijaitsevat jylhässä 

kansallispuistossa. Vatnajökull-jäätiköltä 

tulevat vedet yhtyvät tähän jokeen, joka sitten 

kuljettaa vedet Euroopan mahtavimman 

vesiputouksen, pauhaavan Dettifossin 

partaalle.

Valaiden ja hylkeiden katselua 

Húsavíkissa voi ottaa osaa 

valaidenkatseluretkelle sekä vierailla 

valasmuseossa. Eyjafjörðurin ja Sjálfandin 

lahdilla voi nähdä niin näiden mahtavien 

eläinten useita eri lajeja kuin myös pyöriäisiä 

ja delfiinejä. Leikkiviä hylkeitä voi nähdä 

Vatnsnesin niemimaan edustalla sekä Islannin 

Hyljekeskuksessa Hvammstangissa. 

skagafjörðuria & Húnaþingia 

Skagafjörður ja Húnaþing on luoteis-Islannin 

kukoistavaa maanviljelyseutua ja kuuluisa 

onnistuneesta islanninhevosten 

kasvattamisesta. Ratsastuksen lisäksi se on 

yksi parhaista paikoista kokea ´réttir´, 

hevosten ja lampaiden vuotuista erottelua. 

Muita kohokohtia ovat mm. Glaumbærin 

kansanmuseon turvekattoiset rakennukset 

sekä jännittävä koskenlasku alueen 

jäätikköjoissa. Luoteis-Islannilla on myös 

tarjota hyviä kalastuspaikkoja sen noin 20 

taimenia täynnä olevassa järvessä ja 17 

lohijoessa. 
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Uskomattomia vastakohtia 
Itä- ja Kaakkois-Islanti 

Itä-Islannissa näkee hämmästyttävän erilaisia 

maisemia. Vaikuttavat vuonot, hedelmälliset 

laaksot ja rauhaisat ja ystävälliset 

kalastajakylät kohtaavat toisensa taustanaan 

nuo valtavat vuoret ja alueen etelä päässä 

Vatnajökullin jäätikkö. Villit porolaumat 

vaeltelevat itäisillä ylängöillä näissä 

valokuvauksellisissa maisemissa Islannin 

yhdellä vanhimmista alueista, jonka 

jääkauden aikaiset jäätiköt ovat muotoilleet. 

ÄLÄ mYÖsKÄÄN uNoHDA…

upeaa patikointia 

Itä-Islanti on todellakin unelmien täyttymys 

sille, joka ei tiedä sen parempaa kuin pukea 

vaelluskengät jalkaan, reppu selkään ja  

lähteä matkaan! Vaellusreitit on hyvin 

merkittyjä, ja alueen karttoja saa paikallisista 

matkailutoimistoista. Voi suunnitella joko 

haastavia majasta-majaan vaelluksia läpi 

ruohoisten laaksojen ja pitkin korkeita 

vuorijonoja tai sitten suunnata lyhyemmille 

päiväretkille. Nuo valtavat turmeltumattomat 

maisemat luovat ilahduttavan vapauden ja 

tilan tunteen. 

Vatnajökullin valtakuntaa 

Vierailu Euroopan suurimmalla jäätiköllä, 

Vatnajökullillä, voi olla nöyräksi tekevä 

kokemus. Kaikki siellä on todella suuressa 

mittakaavassa: itse jäämassa, jylhät 

vuortenhuiput, sekä kaikki tuliperäisyyden 

merkit jäätikön alla. Näitä kuin toiselta 

planeetalta olevia maisemia, ja erityisesti 

Jökulsárlónin jäätikkölaguunia, on nähty 

useissa huippuluokan elokuvissa kuten James 

Bondin seikkailuissa Die Another Day ja A 

View To A Kill, sekä elokuvassa Lara Croft: 
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www.east.is

Tomb Raider. Tämän paikan voi kokea 

tekemällä veneristeilyn jäälohkareiden 

keskellä laguunissa, tai sitten järjestetyllä 

jäätikköretkellä, jossa voi kokeilla jääkiipeilyä, 

moottorikelkkailua tai vaellusta. 

Höfnin kaupunkia 

Se on yksi alueen suurimmista kaupungeista, 

ja sopivassa paikassa jos sieltä käsin haluaa 

tutustua Vatnajökullin kansallispuiston 

itäisempään osaan. Kaupungissa pidetään 

myös vuosittaiset, heinäkuun ensimmäisenä 

viikonloppuna järjestettävät hummeri-

festivaalit, Humarhátið, jolloin voi juhlia 

sydämensä kyllyydestä ottaen osaa 

kulkueisiin, konsertteihin, juominkeihin ja 

näyttelyihin sekä laulaa valtavan kokon 

ympärillä!

Egilsstaðirin kaupunkia 

Se on nykyaikainen kaupunki, joka sijaitsee 

rehevän ja hedelmällisen laakson läpi 

virtaavan Lagarfljót-joen rannalla. Alueelta 

löytyy myös Islannin suurin metsä, 

Hallormsstaðaskógur. Egilsstaðirin 

kaupungissa on joitakin parhaimmista 

ruokailupaikoista sekä hienostuneimmista 

majoituspaikoista. Tämä vilkas idän keskus  

on täydellinen paikka akun lataamiseen 

ennen seuraavaa seikkailua! 

Hurmaavia rannikkokyliä 

Borgarfjörður eystrin alueella voit nähdä 

Álfaborginkalliot –Islannin Keijukais 

kuningattaren kotipaikan, tai vierailla lähellä 

sijaitsevassa Seyðisfjörðurissä jossa voi nähdä 

kukoistavaa taidetta ja ainutlaatuisia värikkäitä 

norjalaistyylisiä rakennuksia. Erityisen kaunis 

Eskifjörður on rakennettu pienelle hiekkaiselle 

niemelle sekä kaupungin ylle nousevan 

vuoren rinteelle. 
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www.visiticeland.com

www.vatnajokulsthjodgardur.is

Koskematonta erämaata 
Sisämaan ylänkö & Vatnajökullin kansallispuisto 

Islannin sisämaan ylänkö on aluetta jonka 

vertaista olet tuskin nähnyt: kallioisia 

erämaita, rosoisia vuoren huippuja, jäätiköitä, 

tulivuoria, piilossa olevia laaksoja ja kuumia 

lähteitä. Vuosisatojen ajan tuo alue toimi 

lainsuojattomien turvapaikkana. Vaikka 

alueelle pääseekin nyt helpommin se on yhä 

edelleen kunnioitustaherättävää 

koskematonta erämaata. Myös Euroopan 

suurin kansallispuisto sijaitsee siellä. 

ÄLÄ mYÖsKÄÄN uNoHDA…

Nähdä Islannin syvintä järveä, Öskjuvatnia, 

joka sijaitsee 11 neliökilometrin suuruisessa 

kalderassa l. kattilalaaksossa, sekä lähellä 

olevaa Vítin kraatteria, joka on täynnä 

lämmintä vettä.

Telttailla vihreässä ja suojaisassa sisämaan 

laaksossa Þórsmörkissä, joka on paras 

lähtökohta jos aikoo patikoida sen lähivuorilla. 

Nähdä ylänkömaita ratsastaen tai järjestetyllä 

patikkaretkellä, ja kokea kaukana 

ihmisasutuksesta olevia avaria maisemia.

Vierailla 12,000 neliökilometrin laajuisessa 

Vatnajökullin kansallispuistossa, jossa on mm. 

Euroopan mahtavin vesiputous, Dettifoss, 

Islannin korkein yksittäinen vuori, Snæfell 

(1833m), ja Lakin kraattereiden koristelemaa 

upeaa maastoa. 

Tutkia ainutlaatuisia Kverkfjöllin jääluolia, 

jotka ovat syntyneet jäätikön reunalta 

kohoavan höyryn sulattamana. 

Kylpeä Landmannalaugarin geotermisen 

alueen kuumissa joissa, joita ympäröivät 

keltaiset, vihreät ja punaiset tuliperäiset 

vuoret.



Enjoy our summerhouses
Be our guest

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

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 set-
ting or travel and acquaint yourself 
with different areas of our beautiful 
country.

Tour Operator

Authorised by
Icelandic Tourist Board

www.viator.is
Online reservations

www.nordicvisitor.com

SPECIAL 
OFFERS 
ONLINE!

Visit us online or call us toll-free for great offers on amazing holidays in Iceland!

Adventure Tours City BreakLuxury Holidays

Escor
ted T

oursSelf-Drive Holidays

Dedicated Service
Service doesn‘t end with your booking—we’re here 
for you before, during, and after your stay!

Quality & Value
We carefully select our travel partners to ensure the 
best quality and value for you. 

Local Expertise
We’re located in Reykjavik—so you can expect an authentic 
Icelandic experience and expert travel advice.

Personal Touch
We take the time to learn about your needs and interests, 
and tailor your itinerary accordingly. 

Why do over 99% of our travellers recommend us to family and friends?
Travel with the Iceland Experts...
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Johtavista muodin huippu suunnittelijoiden 

tuotteista aina klassisiin myymälöihin,Islannin 

ainutlaatuiset ostospaikat tarjoavat runsaasti 

mahdollisuuksia löytää juuri mitä haluaa! 

Reykjavikin pääostoskaduilla, 

Laugavegurilla ja Skólavörðurstigurilla, 

kannattaa katsella kaikkea upeista 

korkeatasoisista islantilaisluomuksista aina 

mitä ihmeellisimpiin kodintuotteisiin.

Kotiin kannattaa viedä jotain oikein 

islantilaista –ehkäpä kiillotetusta laavasta tehty 

kaulakoru tai kalannahasta tehty käsilaukku. 

Tuotemerkit kuten 66°Norður, Cintamani ja 

Zo-on tarjoavat tyylikkäitä ja korkealaatuisia 

tuotteita seikkailuun. Mutta yksi todellakin 

pakollisista ostoksista on perinteinen 

islantilainen ´lopapeysa´ -villapaita, jossa on 

erityinen kuvio yläosassa ja hihoissa.

Useimmat liikkeet ovat auki arkisin 10–18 

ja lauantaisin 10/11–16/18. Vaateliikkeet  

ovat useimmiten kiinni sunnuntaisin, mutta 

musiikki- ja kirjakaupat sitä vastoin auki. 

Kannattaa myös muistaa, että jos ostaa 

samasta liikkeestä vähintään 4000 ISK arvosta 

saa 15% veronpalautuksen maasta 

lähtiessään. Kannattaa siis katsoa missä 

liikkeissä on Tax-Free –kyltti! 

Tutustu Islannin pitkään perintöön ja 

rikkaaseen tämänpäivän kulttuuriin joissakin 

monista erinomaisista museoista.

Perintö –näyttelyt tulkitsevat Kansan 

pitkää historiaa aina asuttamisen ajasta ja 

Saagojen ajasta alkaen. Turvatakseen Islannin 

aarteet Kansallismuseo säilyttää esineitä aina 

vuodesta 800eKr. tähän päivään asti. 

Turvekattoisissa kansanmuseoissa, kuten 

esimerkiksi Skógarin museossa, voi nähdä 

kuinka islantilaiset maaseudun asukkaat  

asuivat ennen, ja merimuseoissa voi todistaa 

Islannin suhdetta mereen. Islannissa on  

myös säilynyt useita kauniita turvekirkkoja, ja 

siellä on myös lukemattomia museoita ja 

gallerioita, joissa voi ihailla sekä klassista- että 

nykytaidetta. Husavikin valasmuseossa, Islannin 

hyljekeskuksessa sekä Myvatn -järven rannalla 

sijaitsevassa Sigurgeirin lintumuseossa on 

puolestaan luonto etualalla. 

Jopa pienissä maalaiskylissä on upeita 

paikallisten taiteilijoiden näyttelyitä, ja 

teemana esimerkiksi islantilaiselämän eri 

aspektit kuten kalastus, merihirviöt, aaveet ja 

noituus, lentäminen, tekstiilit ja käsityöt, 

valokuvaus, lääketiede, kansanmusiikki, tiede 

sekä ratsastus.

Ostoksilla Islannissa 

Kulttuurielämä 



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 
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Five destinations with

Scheduled
flights

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

Bíldudalur

Reykjavík

Gjögur

Sauðárkrókur

Westman Islands

Höfn

Adventure tours Air charter servicesScheduled flights

Day tours Experience excitement 
in Iceland’s pure nature

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

year round possibilities
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Ruoka on merkittävä osa Islannin kokemusta. 

Tuoreet, puhtaasti paikalliset tuotteet ovat 

esillä ravintoloissa ympäri maata, ja niistä 

tarjoillaan niin perinteisiä kotiruokia kuin 

hienoja gourmet-aterioitakin. Maittavia kala- 

ja äyriäisaterioita tarjoillaan tuoreena suoraan 

saastumattomasta merestä saaduilla antimilla, 

ja orgaanista islantilaista lammasta pidetään 

mailman parhaana johtuen sen laidunmaiden 

ruohon, sammalen ja marjojen sekoituksesta 

peräisin olevasta puhtaasta mausta. Myös 

puhdas islantilainen vesi pulppuaa syvältä 

maan uumenista. Ja vaikka kuulostaakin 

oudolta, Islannissa kasvatetaan myös paljon 

kasviksia, usein geotermisissä kasvihuoneissa. 

Islantilaiskokit ovat saamassa 

kansainvälistä kuuluisuutta kekseliäästä 

fuusio-ruoanlaitostaan. Tuota kulinaarisuuden 

neroutta on parasta maistaa juuri Islannissa, 

jossa on runsaasti luonnon hienoimpia raaka-

aineita. 

 Tavanomaisimmiltakin ruokalistoilta 

kannattaa valita islantilaisia herkkuja kuten 

savustettua lammasta, islantilaista lihakeittoa, 

hummeria sekä rahkaa muistuttavaa kermaista 

skyriä.

Jos olet kulinaristi Islantiin kannattaa  

tulla Þorrablótin, entisaikojen viikinkien 

keskitalvenjuhlan, aikaan, joka pidetään 

tammi-helmikuun vaihteessa. Silloin voi 

maistaa ainutlaatuista ´súrmatur´, tai hera-

säilöttyä ruokaa, verimakkaraa, kärvennettyjä 

lampaanpäitä ja säilöttyjä pässin kiveksiä!  

Ja sitten kaikkein seikkailunhaluisimmille –

hapanta haita, jonka voi huuhdella alas 

islantilaisella paloviinalla, Brenniviinillä 

(tunnettu Mustana Kuolemana!) 

Lisätietoja saa osoitteesta:  

www.icelandgourmetguide.com 

Gourmet Islanti 
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Nuorentuminen 
Islanti on täydellinen valinta rentoutumiseen ja 

toipumiseen arjen stressistä. Geoterminen 

lämminvesi, jota on runsaasti Islannin 

maaperässä, tarjoaa upeat mahdollisuudet 

rentoutumiseen ja virkistymiseen. Useimmissa 

kylissä ja kaupungeissa on oma lämminvesi allas, 

jossa voit imeä itseesi Islannin puhdasta energiaa 

27–29°C vedestä ja rentoutua ulkonaolevissa 

lämpimissä altaissa. Maaseudulla on myös 

luonnon omia geotermisiä lähteitä, kuten 

esimerkiksi Landmannalaugarin ja Hveravellirin 

lähteet, joissa voi kylpeä ihanan 

mineraalipitoisessa ja lämpimässä vedessä –

uskomaton kokemus noina loppumattomina 

keskiyönauringon tunteina. Voi myös kylpeä 

Mývatnin luonnon altaissa tai Blue Lagoonissa, 

jossa voi halutessaan nauttia vedessä saatavasta 

hieronnasta ja kasvohoidosta, ja mennä sitten 

vielä saunaan tai höyrysaunaan. 

Haluatko treenata ja saada kehosi kuntoon? 

Islannista löytää monia treenauspaikkoja, mutta 

suositeltavaa on tietenkin maan uskomattomien 

maisemien halki patikointi. Täytä keuhkosi 

puhtaalla ilmalla tässä yhdessä mailman 

saastumattomimmista maista.

Tiesitkö …

…että Islannissa voi juoda lähes mitä 
tahansa vettä? Vuoristojoissa vesi on 
kristallin kirkasta ja puhdasta, ja se onkin 
varmasti paras janojuomana. Hanavettä voi 
juoda kaikkialla, jopa lämminvesihanasta, 
mutta joillakin alueilla lämmin vesi sisältää 
vähän rikkiä, joten maku ei ole paras 
mahdollinen, vaikkei se vaarallista olekaan.

… että ensimmäiset Islannin asuttajat tulivat 
lähinnä Norjasta, koska he olivat 
tyytymättömiä uuteen kuninkaaseensa, joka 
halusi paljon valtaa? 

… että islantilaiset maatilan eläimet 
periytyvät niistä eläimistä, jotka tuotiin 
maahan maan asuttamisen alussa? Eläinten 
tuonti meren yli avonaisissa laivoissa ei ollut 
kovin helppoa, joten heti kun maassa oli 
tarpeeksi eläimiä niiden tuonti lopetettiin. 
Nyt eläinten tuonti maahan on jopa 
kiellettyä, sillä vuosisatojen eristäytyneisyys 
on pitänyt monet tartuntataudit poissa, ja 
ihmiset haluavat tilanteen myös jatkuvan 
niin! 
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islanti on muutakin kuin vain kauniita 
maisemia –siellä on aina meneillään jotain 
mielenkiintoista. se voi olla festivaali tai sitten 
viehättävä huomiosi herättävä paikallinen 
juttu. Tarkista nämä päivämäärät ensi vuoden 
kalenterista tai internetistä islannin eri 
paikkakuntien kotisivuilta. 

TAmmi–TouKoKuu. Kulttuurikausi: Musiikki, 
baletti, näyttelyt ja teatteri.

21.1–20.2. Keskitalven juhla (fiorrablót): Vanha 
viikinkiperinne, jolloin herkutellaan keitetyllä 
lampaanpäällä, mädällä hailla, mutta myös 
syötävämmillä herkuilla. Tilaisuus osoittaa 
urheuttaan edes kerran vuodessa!

HELmiKuu. Ruokafestivaali: Maineikkaat 
vieraskokit kilpailevat Islannin ruoanlaiton 
mestareiden kanssa. Festivaali tarjoaa 
ravintoloille tilaisuuden ylpeillä 
henkilökunnallaan. Tapahtuma herkkusuiden 
mieleen. www.foodandfun.is

HELmiKuu. Valofestivaali Reykjavikissä. 
Festivaalin tarkoituksena on stimuloida ja valaista 
kaupungin elämää keskitalvella. 

1.3. Olutpäivä: Oluen myynti sallittiin Islannissa 
vasta v. 1989, minkä vuoksi vuosipäivää juhlitaan 
sopivalla tavalla. 

7.–9.3. Laskiaisviikko alkaa ”pullamaanantaina”, 
jolloin ahmitaan laskiaispullia. Laskiaistiistaina 
herkuttelua jatketaan suolalihalla ja herneillä. 
Keskiviikkona voi seurata naamiaisasuihin 
pukeutuneiden lasten laulua ja kepposia kadulla.

21.–25.4. Pääsiäinen. Yksi musiikkivuoden 
huippukausia erilaisine konsertteineen. 
Jättiläiskokoisia pääsiäismunia, savulammasta  
ja perheiden yhdessäoloa. Hiihtokausi on 
huipussaan. 

21.4. Ensimmäinen kesäpäivä: Islantilaiset 
jättävät hyvästit talvelle ja tervehtivät kesää. 
Kyseessä on kansallinen lomapäivä kulkueineen 
ja monine katutapahtumineen.

HuHTi–sYYsKuu. Taimenenpyyntikausi 
Islannin joissa ja järvissä.

HuHTi–LoKAKuu. Valaidenkatselukausi: 
Islanti on yksi maailman parhaista 
valaidenkatselukohteista tuhansien valaiden 
saapuessa maan rannikolle.

4.5. Reykjavikin uuden konsertti- ja 
konferenssitalon avajaiset. Avajaisohjelmasta  
tiedotetaan syksyllä 2010. Tarkempiä tietoja  
saa netistä osoitteesta www.harpa.is

TouKoKuu. Lintukausi: Lunnit, tiirat ja muut 
harvinaisemmatkin muuttolinnut palaavat 
etelästä tuoden kesän tullessaan. 

20.5–5.6. Reykjavik Arts Festival eli Reykjavikin 
taidefestivaali pidetään toukokuussa. 
Monipuolista ohjelmatarjontaa, jossa mukana 
alan tärkeimmät niin islantilaiset kuin 
ulkolaisetkin vaikuttajat. Lisätietoja:  
www.artfest.is

TouKo–sYYsKuu. Lohenpyyntikausi: Raitis 
ilma ja puhtaat joet tekevät Islannista yhden 
parhaista lohenpyyntipaikoista. Kalastuslupa on 
syytä muistaa varata ajoissa. 

TouKo–KEsÄKuu. Meren juhla. Perinteiseen 
islantilaiseen merimiespäivään perustuvaa juhlaa 
vietetään merimiesten kunniaksi kesäkuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. Viime aikoina 
juhlaa on nykyaikaistettu. Ohjelmassa on monia 
kulttuuritapahtumia, kulkueita, ohjelmaa lapsille, 
myyjäisiä, soutukilpailuita ja Islannin uudet 
asukkaat saavat tilaisuuden esitellä omaa 
kulttuuriaan. 

16.–20.6. Viikinkifestivaalit Hafnarfjör›urissä. Yli 
sata viikinkiä 10 eri maasta viettää yhteistä 
viikonloppua n. 60 islantilaisen viikingin kanssa. 
Tarjolla on loputtomia tapahtumia ja huvia.

17.6. Itsenäisyyspäivä: Islantilaiset juhlivat 
kaduilla maan itsenäisyyttä (v. 1944 lähtien). 
Värikkäitä seremonioita, kulkueita, katuteatteria, 
esityksiä, tanssia keskiyön auringon alla maan 
joka kolkassa. 

21.6. Juhannus: kesän pisimmän päivän 
kunniaksi juhlitaan keskiyön auringon taikaa.

23.–25.6. Artic Open kansainvälinen golfturnaus: 
Hieman pohjoisen napapiirin eteläpuolella 
sijaitsevassa Akureyrissä keskiyöllä käynnistyvä 
koko yön kestävä turnaus kauniissa 
luonnonmaisemassa. Katso päivämäärä  
www.gagolf.is Avoimia yöllisiä golfturnauksia 
järjestetään myös Reykjavikissä ja Vestmanna-
saarilla, kts. www.golf.is 

KEsÄ–ELoKuu. Maratonkausi: raikasta ilmaa ja 
kauniita, henkeäsalpaavia maisemia: M‡vatnin 
keskiyön auringon maraton (Pohjois-Islannissa 
touko-/kesäkuu); Ylämaiden maraton (Etelä-
Islannin asumattomalla seudulla Landmanna-
laugarin ja fiórsmörkin välillä juostava 55 km 
pitkä reitti); sekä Reykjavikin kansainvälinen 
maraton (useita matkoja ympäri kaupunkia 20.8.)

27.–31.7. Reykholtin musiikkitapahtuma: 
”Klassista musiikkia klassisessa ympäristössä” 
kauniissa kirkossa Länsi-Islannissa, seudulla, jolla 
saagojen kirjoittaja Snorri Sturluson asui. 

30.7.–1.8. Kauppiaiden viikonloppu: Elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna lähes kaikki 
matkustavat telttailemaan eri puolella maata 
järjestettäville festivaaleille – valinnanvaraa on 
perhetapahtumista villeihin rockfestivaaleihin.

ELoKuuN ALKu. Lunninpoikien lentoonlähtö: 
näkemisenarvoinen näky Vestmanna-saarilla, kun 
miljoonat lunninpoikaset kohoavat siivilleen 
ensimmäistä kertaa. 

5.–7.8. Gay pride: Homot ja lesbot marssivat ja 
juhlivat joukottain Reykjavikin kaduilla. 

20.8. Reykjavikin kulttuuriyö: Reykjavikin 
perustamispäivän kunniaksi (18.8) lähimpänä 
lauantaina kirjakaupat, galleriat ja museot ovat 
auki pitkälle yöhön ja kaduilla, kahviloissa, 
baareissa ja ravintoloissa taiteilijat esittävät 
monelaista ohjelmaa eri puolilla pääkaupunkia. 
Tapahtuma huipentuu mahtavaan ilotulitukseen. 

sYYsKuu. Lampaiden erottelu: Värikäs ja 
iloinen maaseututapahtuma maan eri puolilla 
laulun ja hauskanpidon merkeissä. Se 
järjestetään aitauksissa, joissa tilalliset 
erottelevat ylänköjen kesälaitumilta noudetut 
lampaat. 

sYYs–JouLuKuu. Kulttuurikausi ja festivaaleja. 
Konsertteja, oopperoita, balettia, draamaa, 
visuaalitaidetta – mitä vain, löytyy kyllä kauden 
esityslistalta jossainpäin Reykjavikia. Joka vuosi 
Reykjavikissa järjestetään myös Jazz festivaalit 
(vuonna syyskuun lopulla tai lokakuun alussa). 
Reykjavikin kolmannet kansainväliset elokuva 
festivaalit (myöskin syyskuun lopulla tai lokakuun 
alussa) tarjoavat monenlaista ohjelmaa – 
molemmat festivaalit ovat kansainvälisiä 
tapahtumia, joissa on mukana juhlittuja vieraita.

12.–16.10. Iceland Airwaves-festivaali. Tämä 
festivaali kerää mainetta yhtenä parhaista 
musiikkitapahtumista, ja musiikkilehdet ylistävät 
sitä. Katso osoitteesta www.icelandairwaves.com

JouLu. Islantilaiset aloittavat joulun 
suureellisesti 13 tontun kanssa, jotka laulavat ja 
tekevät kepposia kauniisti valaistuilla kaduilla. 
Ravintolat tarjoavat joulubuffétteja ja perinteisiä 
jouluherkkuja, kuten savulammasta, riekkoa ja 
poroa.

31.12. Uudenvuodenaatto alkaa todennäköisesti 
suurimmalla ilotulituksella, jota olet koskaan 
nähnyt ja jonka kaltaista et luultavasti tule 
koskaan näkemään – ja kaikki ottavat siihen osaa. 
Yleisiä ilotulituksiakin järjestetään ja ilonpito 
jatkuu läpi yön uudenvuoden puolelle. 

Juhlia omalaatuisessa ympäristössä
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www.visiticeland.com

AiKA
Islanti seuraa Greenwichin aikaa 
läpi vuoden eikä siirry kesäaikaan. 

ALKoHoLi RAJoiTuKsET
Viiniä ja väkeviä viinoja myydään 
vain erityisliikkeissä, joita on 
kaupungeissa ja suurimmissa 
kylissä. Kyltissä lukee´Vínbúð´. 

Alkoholin oston ikäraja on 20 
vuotta. Useimmissa Islannin 
ravintoloissa on täydet 
anniskeluoikeudet.

AuToiLu isLANNissA
Suurin osa sisämaan tunturiteistä 
on sorateitä. Kehätie on asfaltoitu 
suurelta osin. Sorateiden pinnassa 
on usein irtonkiviä, etenkin teiden 
reunoilla, joten niillä on syytä ajaa 
varovasti ja hidastaa vauhtia 
vastaantulevan auton kohdalla. 
Tunturitiet ovat hyvin kapeita 
eivätkä sovellu hurjasteluun. Sama 
koskee joitakin siltoja, jotka ovat 
vain yhden auton mentäviä. Tietoa 
teiden kunnosta saa puh: +354 
1777 päivittäin klo 08:00–16:00. 
www.road.is. Islantia kiertävän 
kehätien kokonaispituus on 1339 
km. Yleiset nopeusrajoitukset ovat 
50 km/h taajamissa, 80 km/h 
maaseudun päällystämättömillä 
teillä ja 90 km/h maaseudun 
asfaltoiduilla teillä. Lisätietoja: 
www.safetravel.is

Gsm-PuHELimET JA iNTERNETTi 
Islannissa on 5 puhelin operaattoria. 
Yhdessä ne kattavat lähes koko 
maan, ja ainakin paikat joissa asuu 
yli 200 henkeä. Seuraavat GSM-
verkot toimivat Islannissa: GSM900 
ja 1800 sekä 2G että UMTS 3G.
Ennakkoon maksettavia kortteja saa 
bensa-asemilta ympäri maata. 
GSM-puhelimia voi myös vuokrata 
Iceland Telecomilta osoitteessa: 
Ármúli 27, 108 Reykjavík. 
Internettiverkko on erittäin hyvä ja 
useimmat hotellit tarjoavat 
internettiyhteyden. 

HuoLToAsEmAT
Suur-Reykjavikin alueella useimmat 
huoltoasemat ovat avoinna päivittäin 
klo 23:30 saakka. Maaseudulla 
aukioloajat vaihtelevat paikasta 
riippuen, sillä ne ovat yksityisten 
vastuulla. Reykjavikissä ja suurim-
missa kaupungeissa huoltoasemilla 

on sulkemisajan jälkeen käytössä 
automaatteja, jotka toimivat 
seteleillä tai luottokorteilla. 

iLmAsTo JA PuKEuTumiNEN
ilmasto: Golf-virran ansiosta 
Islannin ilmasto on viileän 
merellinen: kesäisin viileä, talvisin 
melko lauha. Sää vaihtelee 
kuitenkin paljon ja matkalaisten on 
syytä varautua äkillisiin muutoksiin. 

sää/pukeutuminen: 
Englanninkielinen säätiedotus,  
puh: +354 902 0600, sähköposti: 
office@vedur.is, http://en.vedur.is. 
Islannissa matkalla mukaan 
kannattaa ottaa kevyt villatakki tai 
-paita, sadetakki ja tukevat 
kävelykengät. Telttailevat ja 
sisämaassa matkustavat tarvitsevat 
lämpimät alusvaatteet ja sukat, 
kumisaappaat ja lämpimän 
makuupussin. 

Vuoden 2009 keskilämpötilat 
(celsius): 

 Reykjavík Akureyri
tammi 1,8 0,3
helmi 0,1 -3,6
maalis 0,3 -1
huhti 5 3,5
touko 7,7 7,3
kesä 10,1 9,7
heinä 12,8 11,1
elo 11,3 10,5
syys 8,4 7,9
loka 5,1 2,8
marras 3,1 1,2
joulu 0,9 -1
2009 5,5 4,1

isLANTiiN sAAPumiNEN
Toimii Reykjavikin ja Keflavíkin 
kansainvälisen lentokentän välillä. 
Bussit lähtevät Reykjavikistä BSÍ 
bussiterminaalista kaksi ja puoli 
tuntia ennen koneen lähtöä. 
Ajomatka Keflavíkistä Reykjavikiin 
kestää 40–50 min. Matkalippu 
maksaa aikuisilta 1950 ISK ja 12–15 
v. lapsilta 975 ISK. Hinnat ovat v. 
2010 hintoja ja voivat muuttua.

Taksilla: Taksimatka Reykjavikiin 
maksaa n. 13.700 ISK neljän hengen 
autossa.

saapuminen Seyðisfjörðurin 
lauttasatamaan – Säännöllisiä 
bussimatkoja Seyðisfjörðuristä 
Egilsstaðiriin klo. 09:00 ja 16:00  
ma–pe. 

Lisäksi bussimatkoja lauttojen 
tuloaikaan. Bussi pysähtyy Hotel 
Seyðisfjörðuristä ja lauttaterminaalissa 
sekä Egilsstaðirin sisämaan 
lentokentällä.

Lisätietoja: puh: +354-472-1551 
/1515 • ferjuhus@simnet.is  
www.seydisfjordur.is 

JoKAmiEHENoiKEuDET 
Jokamiehenoikeudet antavat luvan 
vapaaseen maan kauttakulkemiseen 
ja siellä viipymiseen laillisissa 
asioissa. Jokaisen velvollisuutena on 
kohdella luontoa kunnioituksella, 
ettei se vahingoittuisi. Lisätietoja 
saa Ympäristökeskuksen nettisivuilta 
http://english.ust.is/

JuomARAHA
Maksettavaan hintaan sisältyy 
Islannissa aina palvelu ja 
arvonlisävero. Tippejä ei siis ole 
pakko antaa, mutta se on tietenkin 
aina tervetullutta. 

KANsALLisPuisToT 
Maassa on kolme kansallispuistoa, 
joilla kullakin on omat 
mielenkiintoiset piirteensä. 

Þingvellir “Islantilaisten uudenlaisen 
tiedostamisen symbooli”, sijaitsee 
laaksossa, jossa halkeama erottaa 
toisistaan Amerikan ja Euroopan 
mannerlaatat. Þingvallavatn –
järvessä on kalalajeja, joita ei ole 
missään muualla. Þingvellir on 
maailman perintölistalla.

Snæfellsjökullin kansallispuisto 
sijaitsee tulivuoren ja jäätikön 
kupeessa, ja se on täynnä 
mystisyyttä ja romantiikkaa. Se on 
ainoa kansallispuistoista, joka yltää 
merenrannalta aina vuorenhuipuille 
saakka. 

Vatnajökullin kansallispuisto on 
Euroopan suurin, pinta-alaltaan 
12.000 km2. Se pitää sisällään mm. 
Vatnajökull-jäätikön, Skaftafellin 
sekä Jökulsárgljufur –rotkon. 

KEsKiYÖN AuRiNKo
Kesäisin yöt ovat valoisat koko 
Islannissa. Kesäkuussa aurinko ei 
laske Pohjois-Islannissa koskaan 
täysin. Pohjoisella napapiirillä 
sijaitsevalle Grimseyn saarelle 
järjestetään erityisiä retkiä keskiyön 
auringon aikaan. Muista kuitenkin, 
että keskiyön aurinko ei ole yhtä 

lämmin kuin keskipäivän, joten 
villapaita kannattaa ottaa mukaan. 

Auringon nousu- ja laskuajat:

 Reykjavík Ísafjör›ur Akureyri

tammi 1.  11:19  12:02  11:33 
 15:43  15:10   14:59 

helmi 1.   10:10   10:31   10:07  
  17:14  17:02  16:46 

maalis 1.  08:34   08:44   08:23  
  18:48  18:47   18:28 

huhti 1.   06:44   06:45   06:26  
  20:20   20:30   20:09 

touko 1.  04:58   04:47   04:31  
  21:53   22:15   21:51 

kesä 1.  03:21   02:39   02:32  
  23:32   00:26 *  23:52 

heinä 1.  03:06   ——   01:59  
  23:56   01:22 * 00:30 * 

elo 1.  04:35   04:18   04:03  
  22:30   22:56   22:32 

syys 1.  06:11   06:08   05:50  
  20:42   20:54   20:33  

loka 1.  07:37   07:44   07:23  
  18:56   18:58   18:39 

marras 1  09:12  09:29  09:06  
  17:10   17:02   16:45 

joulu 1.  10:46  11:21   10:54  
  15:47  15:21   15:08 

Tähdellä merkityt ajat viittaavat 
seuraavaan päivään. Julkaistu 
Islannin yliopiston almanakan luvalla.

KiELi  
Islanti on maan virallinen kieli,ja sen 
uskotaan muuttuneen hyvin vähän 
siitä alkuperäiskielestä, jota Islantiin 
tulleet Skandinaavit maahanmuuttajat 
puhuivat. Maassa puhutaan 
yleisesti melko hyvin englantia ja 
skandinaavisia kieliä. 

LEmmiKKiELÄimET 
Koiran tai kissan kanssa Islantiin 
matkustaminen on melko hankalaa, 
ja onkin suositeltavaa että lemmikin 
jättää kotiin matkan ajaksi. Jos 
lemmikin kuitenkin ottaa mukaan, 
se vaatii useiden papereiden 
täyttämistä, maksun maksamista ja 
eläimen 4 viikon karanteenia.  

LuoTToKoRTiT 
Hotellit, ravintolat, kaupat ja bensa-
asemat hyväksyvät kaikki yleisimmät 
luottokortit. Luottokortilla voi myös 
nostaa rahaa automaatistamutta 
ympäri maan, muttavain tietyn 
summan. 

Islantiin A–Ö



24

Myös matkashekit ja pankkikortti 
kelpaavat monissa paikoissa. 
Yleisimmät kortit Islannissa ovat 
Europay/Master ja VISA. 

LÄÄKÄRiN PALVELuT 
Apteekki on islanniksi ”Apótek” ja 
ne ovat auki liikkeiden normaaleina 
aukioloaikoina. Monet ovat auki 
myös yöllä. Lääkärin palveluita saa 
terveyskeskuksesta – islanniksi 
Heilsu gæslustöð – sen 
aukioloaikoina.  
Lisätietoja saa soittamalla 
numeroon: +354-585-1300 tai 
osoitteesta: www.heilsugaeslan.is

Lääkärin hoitoon: Kaikissa 
suurimmissa kaupungeissa ja 
kunnissa on lääkärin vastaanotto  
tai sairaala. Islannissa yleinen 
hätänumero on 112.  
www.safetravel.is

sairasvakuutus: Pohjoismaiden 
kanslaisten on esitettävä passi 
äkillisessä sairastapauksessa, jolloin 
palvelu maksaa saman verran kuin 
islantilaisille. ETA-maiden 
kansalaisten on tuotava mukanaan 
EHIC-sairausvakuutuskortti 
(European Health Insurance Card), 
muutoin palvelusta joutuu 
maksamaan täyden hinnan. ETAn 
ulkopuolisista maista olevat eivät 
kuulu ETAn säännösten pariin, ja 
joutuvat maksamaan täyden 
hinnan. Tarkempia tietoja antaa 
Tryggingastofnun, Puh: +354-560-
4400, Fax: +354-560-4451 
Aukioloajat: 08:30–15:30.

Rokotukset: Islantiin saapuvilta ei 
vaadita rokotuksia. 

osToKsET
Islantilaiset liikkeet ovat 
kansainvälistä tasoa ja niiden 
tuotevalikoima on laaja. Paikallisia 
erikoistuotteita ovat villatuotteet 
(villapaidat, -takit, -hatut ja 
-käsineet), käsintehdyt 
keramiikkaesineet, lasi ja 
hopeakorut. General opening 
hours are 10–18. Saturdays 10/11–
14/18.

PANKiT
Aukioloajat Ma-pe 09:15–16:00. 
Vuorokauden läpi aukiolevia 
pankkiautomaatteja löytyy ympäri 
maata. Kyltissä lukee ´Hraðbanki´.

PAssi JA Viisumi AsETuKsET 
Islanti on pannut täytäntöön 
Schengenin sopimuksen 25 
maaliskuuta 2001 lähtien. 
Lisätietoja passi ja viisumi 
asetuksista sekä Schengenin alueen 
asetuksista saa Islannin 
maahanmuuttoviraston nettisivulta: 
www.utl.is/english

PosTiToimisToT
Yleiset aukioloajat ovat ma-pe: 
09:00–16:30. Monet Reykjavikin 
postitoimistoista ovat avoinna myös 
viikonloppuisin. Lisätietoja saa 
osoitteesta: www.postur.is/english

PuHELimET 
Islannissa on 300 yleisöpuhelinta 
ympäri maata. Numerotiedotuksen 
numero on 118 islantilaisille 
numeroille ja 1811 kaikille muiden 
maiden numeroille. Jos Islantiin 
soittaa ulkomailta täytyy numeron 
alkuun lisätä +354. Jos soittaa 
Islannin ulkopuolelta täytyy myös 
lisätä 00, sitten maannumero ja itse 
puhelinnumero.

REVoNTuLET 
Revontulet, Aurora Borealis, on 
upea näky, vaalensävyisiä 
valoaaltoja yötaivaalla. Paras aika 
niiden näkemiseen on yleensä 
Lokakuusta Maaliskuuhun, mutta 
takuita siihen ei kuitenkaan ole, sillä 
revontulet näkyvät vain tietyissä 
sääoloissa, kun taivas on kirkas ja 
lämpötila nollan alapuolella. 

REYKJAViK-KoRTTi 
The REYKJAVÍK WELCOME CARD 
–Reykjavikin tervetuliaiskortti tekee 
matkastasi helpomman ja auttaa 
sinua nauttimaan kaikesta, mitä 
kaupungilla on tarjottavanaan. 
Kortin voi ostaa 24, 48 tai 72 
tunniksi, ja sillä saa kyllä rahalle 
vastinetta. Kortilla pääsee ilmaiseksi 
kaikkiin kaupungin uimaloihin, 
moniin museoihin ja muihin 
nähtävyyksiin, sillä saa matkustaa 
Reykjavikin busseissa mielin määrin 
ja monista liikkeistä ja ravintoloista 
saa alennusta ja internettinkin 
pääsee ilmaiseksi.  
Lisätietoja: www.visitreykjavik.is

RuoAN mAAHANTuoNTi 
RAJoiTuKsET 
Matkustajat voivat tuoda tullitta 3 
kg ruokaa, jonka arvo ei ylitä ISK 
18.500. 

Yleisesti ottaen tuotteiden täytyy 
olla joko täysin kypsiä tai säilykkeitä. 
Savustettu, suolattu tai kuivattu 
tuote, joka ei ole täysin kypsä, ei 
täytä maahantuonnin kriteerejä. 
Esimerkiksi pekonin, makkaroiden 
(salamin, lihamakkaroiden ja 
kaikenlaisten savustettujen, ei 
kypsennettyjen makkaroiden), 
savustetun porsaanlihan ja kanan, 
pastöroimattoman maidon ja 
raakojen kananmunien 
maahantuonti on kiellettyä. 

RuoKAiLu
Ruoka on merkittävä osa Islannin 
kokemusta. Tuoreet, puhtaasti 

paikalliset tuotteet ovat esillä 
ravintoloissa ympäri maata, ja niistä 
tarjoillaan niin perinteisiä kotiruokia 
kuin hienoja gourmet-aterioitakin. 
Maittavia kala- ja äyriäisaterioita 
tarjoillaan tuoreena suoraan 
saastumattomasta merestä 
saaduilla antimilla, ja orgaanista 
islantilaista lammasta pidetään 
mailman parhaana. Lisätietoja 
ravintoloista, ruokalistoista ja 
hinnoista: www.restaurants.is

sÄHKÖViRTA
Islannissa käytettävä sähkövirta on 
220 V, 50 Hz AC,voit tarvita 
adaptorin, jossa on kaksi 
pyöreäpäistä piikkiä.

TAX FREE osToKsET 
Arvonlisävero Islannissa on 25,5% 
tai 7% tietyistä tuotteista. Jotta voi 
saada veronpalautuksen virallinen 
osoite täytyy olla Islannin 
ulkopuolella. Vähimmäissumma 
josta saa palautusta on 4000 ISK. 
Tuotteet on vietävä maasta kolmen 
kuukauden sisällä ostoajankohdasta. 
Suurin mahdollinen palautus on 
15% vähittäishinnasta. 

TuLLi RAJoiTuKsET 
Tullitta saa tuoda 

• 1 litran väkeviä ja 1 litran viiniä tai
• 1 litran väkeviä ja 6 litraa olutta 

tai
• 1,5 litraa viiniä ja 6 litraa olutta 

tai
• 3 litraa viiniä
 Väkeviksi luokitellaan kaikki 21% 

tai enemmän alkoholia sisältävät 
tuotteet. Viineiksi luokitellaan 
kaikki muut alkoholituotteet, 
olutta lukuun ottamatta, joissa 
on pienempi alkoholipitoisuus. 

• 200 tupakkaa tai 250 g muita 
tupakkatuotteita.

Alaikäraja alkoholin maahantuontiin 
on 20 vuotta. Tupakkaa voi tuoda 
18-vuotias. 

TuPAKoiNTi 
Tupakointi on kielletty 
lentokoneissa ja muissa julkisissa 
kulkuvälineissä. Tupakointi ei ole 
myöskään sallittua julkisissa 
rakennuksissa tai muissa julkisissa 
paikoissa, kuten toimistoissa ja 
ostoskeskuksissa. Myöskään 
hotelleissa, baareissa ja ravintoloissa 
ei saa polttaa. Ikäraja tupakan 
ostoon Islannissa on 18 vuotta. 

usKoNTo 
Islannin Evankelis-luterilaisessa 
kirkossa on arviolta 250.000 jäsentä, 
mikä on lähes 80% väestöstä. Kirkko 
on avoin kaikille Islannissa asuville 
kansalaisuudesta riippumatta. 

VALuuTTA
VALuuTANVAiHTo: Islannin 
rahayksikkö on ”króna”, kruunu. 
Kolikot ovat 100, 50, 10, 5 ja 1 kr. 
Setelit ovat 5000, 2000, 1000 ja 500 
kr. Islannin kaikkissa pankeissa voi 
vaihtaa valuuttaa ja yleensä ne ovat 
arkisin auki klo 09:15–16:00. 

VAmmAisET
Islannin matkailuala painotta yhä 
enemmän matkailumukavuuksien 
suunnittelemista myös vammaista 
ajatellen. Kuitenkin on vielä monia 
paikkoja, mine vammaisen on 
vaikea pasta. Suosittelemme, että 
asiasta ottaa selvää jo ennen 
matkaa. Kaikki Islantiin ja sieltä 
lentävät koneet on varustettu 
liikuntavammaisille sopiviksi, 
samoin autotlautat Baldur ja 
Herjólfur. Islannissa on myös 
saatavissa liikuntavammaisille 
soveltuvia linja-autoja, jotka on 
syytä varata etukäteen 
erityismatkoja varten. Sopivia 
hotelleja ja retkikohteita löytyy 
sivulta www.sjalfsbjorg.is 

VAPAAPÄiVÄT
Yleiset vapaapäivät: Yritykset, 
pankit ja suurin osa liikkeistä on 
suljettu seuraavina vapaapäivinä: 

2011  2012
1.1. uudenvuodenpäivä Jan 1
21.4. kiirastorstai 5.4.
22.4. pitkäperjantai 6.4.
24.4. pääsiäispäivä 8.4.
25.4. 2. pääsiäispäivä 9.4.
21.4. 1. kesäpäivä 19.4.
1.5. vappu 1.5. 
2.6. helatorstai 17.5.
12.6. helluntai 27.5.
13.6. 2. helluntaipäivä 28.5.
17.6. Islannin kansallispäivä 17.6. 
8.8. kauppiaiden vapaapäivä 6.8.
24.12. jouluaatto (klo. 12.lähtien) 24.12. 
25.12. joulupäivä 25.12. 
26.12. tapaninpäivä 26.12.
31.12.  uudenvuodenaatto 31.12.
 (klo. 12.lähtien)

YLEiNEN HÄTÄNumERo
Hätätapaukset: Yleinen 
hätänumero Islannissa on 112 ja  
se toimii vuorokauden ympäri. 
Lisätietoja saa soittamalla 
Reykjavikin poliisille: +354-444-1100 
tai internetistä: www.icesar.com

YLEisET AuKioLoAJAT 
Yleisesti ottaen Ma–Pe 09:00–17:00.

VARoiTus!
Ole varovainen käydessäsi katsomassa Islannin luonnonihmeitä, kuten kuumia lähteitä, vesiputouksia sekä  

jäätiköitä. Pysyttele merkityillä poluilla sekä turvallisen välimatkan päässä. 
www.safetravel.is
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Whale Watching 
all year round from Reykjavik
Take part in an adventure at sea with an unforgettable 
trip into the world of whales and sea birds 

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

Free entry to the Whale Watching Centre for our passengers

Call us at 555 3565
or visit elding.is

we‘ll TAKe 
you There!

DAy Tours To All The mosT
exciTing plAces in icelAnD

BSÍ Bus Terminal • 101 Reykjavík •          +354 580 5400 • main@re.is • www.re.is
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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. 

Book now on www.re.is Book now by calling 580 5450

more Tours 
AvAilABle in 
our Brochures
and on our website www.re.is

WE’LL TAKE YOU THERE!

DAY 
TOURS TO ALL THE MOST EXCITING PLACES IN ICELAND

Bus 
Tours 

we’ll TAKe 

you There!

O

Travel Agency

Authorised by
Icelandic Tourist Board

PÅ UPPTÄCKSFÄRD I NORDATLANTEN
– VÄLKOMMEN TILL EN ENASTÅENDE RESEUPPLEVELSE
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ISLAND · FÄRÖARNA
CRUISE

WWW.SMYRILLINE.SE

Med Smyril Line kan du åka på en oförglömlig båtresa till Island. Tag med din egen bil och se landet 
från sin bästa sida. Island bjuder på idealiska  förhållanden för personbilar på rundresa, för husbilar 
på upptäcksfärd eller för 4x4 jeep på äventyr genom det ödsliga höglandet.

Vi erbjuder individuella kör-själv-resor, gruppresor, kryssning med utfl ykter, kombinations resor inkl. 
uppehåll på Färöarna… och allt det, som får denna Islandsresa till att bli en oför glömlig upplev-
else.

FÄRÖARNA

ISLAND

DANMARK
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Matkailuneuvonta
Visit Iceland (Islandsstofa)
Borgartún 35
IS-105 Reykjavík • Iceland
Puh: +354-511-4000 
Fax: +354-511 4040
islandsstofa@islandsstofa.is

Islannin suurlähetystö
Pohjoisesplanadi 27 C, 
FI-00100 • Helsinki
Puh: (9) 612 2460
Fax: (9) 6122 4620
Sähköposti: emb.helsinki@mfa.is
www.iceland.org/fi/ 

matkailuneuvontapisteitä eri 
puolilla islantia (myötäpäivään):

ReyKjAvÍK
Matkailuneuvontapiste
A›alstræti 2 • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-590-1550 / 590-1551
Sähköposti: info@visitreykjavik.is 
www.visitreykjavik.is

LänsI-IsLAnTI
Matkailuneuvontapiste
Sólbakki 2 • IS-310 Borgarnes
Puh/Fax: +354-437-2214 / 437-2314
Sähköposti: info@westiceland.is
www.west.is

LänsIvUonoT
Matkailuneuvontapiste
A›alstræti 7 • IS-400 Ísafjör›ur
Puh/Fax: +354-450-8060 / 456-5185
Sähköposti: info@vestfirdir.is 
www.westfjords.is

PohjoIs-IsLAnTI
Matkailuneuvontapiste
Varmahlíð • IS-560 Varmahlíð
Puh: +354-455-6161
Sähköposti: info@skagafjordur.is 
www.visitskagafjordur.is

Matkailuneuvontapiste
Menningarhúsið Hof
Strandgata 12 • IS-600 Akureyri
Puh/Fax: +354-553-5999 / 553-5909
Sähköposti: info@visitakureyri.is 
www.nordurland.is

ITä-IsLAnTI
Matkailuneuvontapiste
Kaupvangur 10 
P.O. Box 144
IS-700 Egilssta›ir
Puh/Fax: +354-471-2320 / 471-2315
Sähköposti: east@east.is 
www.east.is

Matkailuneuvontapiste
Ferjuleiru 1 
IS-710 Seyðisfjörður
Puh: +354-472-1551 / 861-7789
Sähköposti: ferdamenning@sfk.is
/ ferjuhus@simnet.is 
www.seydisfjordur.is 

KAAKKoIs-IsLAnTI
Matkailuneuvontapiste
Hafnarbraut 30 
IS-780 Höfn (Hornafjörður)
Tel: +354-478-1500
Sähköposti: tourinfo@hornafjordur.is 
www.visitvatnajokull.is

LoUnAIs--IsLAnTI
Matkailuneuvontapiste
Sunnumörk 2–4 • IS-810 Hverager›i
Puh/Fax: +354-483-4601 / 483-4604
Sähköposti: tourinfo@hveragerdi.is
www.south.is

eTeLä-IsLAnTI
Matkailuneuvontapiste
Krossmóar 4 • 230 Keflavík 
Puh: +354-421-3520 / 893-4096 
Sähköposti: info@visitreykjanes.is 
www.visitreykjanes.is

Matkailuneuvontapiste
Leifur Eiriksson Terminal 
IS-235 Keflavík Airport 
Puh: +354-425-0330
Sähköposti: touristinfo@sandgerdi.is

LENToYHTEYDET isLANTiiN
icelandair lentää säännöllisesti 
seuraavista kaupungeista. 
Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 
Glasgow, Manchester, Lontoo, 
Frankfurt, Pariisi, Amsterdam, New 
York, Boston, Baltimore ja Seattle.

Keskimääräiset lentoajat Islantiin 
Euroopasta 3-3,5 tuntia

Keskimääräiset lentoajat Islantiin 
Amerikan itärannikolta 5-6 tuntia. 

Sesonkiaikaan: Minneapolis / St. 
Paul, Toronto, Orlando, Halifax ja 
Helsinki

Vain kesäisin: Barcelona, Bergen, 
Berliini, Stavanger, Dusseldorf, 
Madrid, Milano ja München. 

icelandairin islannin toimistot: 
www.icelandair.com 

Islanti – Icelandairin päätoimisto
IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-505-0100 / 505-0150
Sähköposti: iceland@icelandair.is

Suomi
Eerikinkatu 27 • FI-00180 Helsinki 
Puh: +358-9-5862244 / 5862256
Fax: +358-9-5862260
Sähköposti: hel@icelandair.is
www.icelandair.fi

iceland Express on Islannin ainoa 
halpoja matkoja tarjoava lentoyhtiö, 
ja sillä on säännöllisiä lentoja 
Islantiin seuraavista kaupungeista: 
Lontoo (Gatwickin ja Stansted 
lentokentät), Kööpenhamina, 
Berliini, Varsova ja New York. 

Kesäisin: Aalborg, Alicante, 
Barcelona, Basel, Billund, Bologna, 
Boston, Chicago, Frankfurt (Hahnin 
lentokenttä), Friedrichshafen, 

Göteborg, Geneve, Krakova, 
Milano, Luxembourg, Oslo, 
Rotterdam, Pariisi, Warsaw and 
Winnipeg. 

Talvi (valitut päivämäärät): 
Innsbruch ja Alicante. 

Iceland Express lentää myös (vain 
kesäisin) Kööpenhaminan ja 
Akureyrin.

Myyntipiste Islannissa
Efstaland 26 • IS-108 Reykjavík
Puh: +354-5-500-600 
Fax: +354-5-500-601
Sähköposti: info@icelandexpress.is
www.icelandexpress.com

Kansainvälinen puhelinkeskus
Puh: +354-550-0600

Puhelinkeskus Englannissa 
Puh: +44-(0)-118-321-8384

LAiVAYHTEYDET isLANTiiN
smyril Line – yhtiön matkustaja- ja 
autolautta liikennöi säännöllisesti 
Islantiin Tanskan Hirtshals sekä 
Färsaarten Tórshavnista. Lisätietoja 
myyntipisteistä ulkomailla saa 
Smyril Linen päätoimistosta sekä 
internetistä: www.smyrill-line.com. 

Smyril Linen päätoimisto  
(Head Office)
Yviri við Strond 1
P.O. Box 370
FO-110 Tórshavn
Puh/Fax: +298-345-900 / 345-950
Sähköposti: booking@smyrilline.fo
www.smyrilline.com

Kulkuyhteydet
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Majoitus
mAJoiTuKsEN LuoKiTTELu
Kaikilla majoitusta järjestävillä 
tahoilla on mahdollisuus osallistua 
majoituksen luokitteluun, mikä on 
täysin vapaaehtoista. Luokittelu 
jakautuu 1–5 tähteen eikä se 
missään tapauksessa ole 
kaikenkattava luokitus majoituksen 
laadusta. Se perustuu objektiivisesti 
mitattaviin tekijöihin. Arvioon 
sisältyy yli 100 kohtaa. Islannin 
matkailuneuvonta vastaa 
luokittelusta. Majoituksen 
sisäänkäynnin läheisyyteen 
sijoitettu sini-punainen kyltti kertoo 
luokituksen. 

Lisätietoja 
www.visiticeland.com 

Kahden tähden majoitus:
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

Kolmen tähden majoitus: 
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

Neljän tähden majoitus: 
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

HoTELLiKETJuJA
CenterHotels
Skjaldbrei›, Klöpp, Thingholt, 
Arnarhvoll ja Plaza. 413 huonetta  
5 ensiluokkaisessa hotellissa 
Reykjavikin keskustan sydämessä.
Tilaukset:
Aðalstræti 4 • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-595-8500 / 595-8511
Sähköposti: reservations@
centerhotels.is
www.centerhotels.com

Fosshotels – kaikkialla maassa
11 miellyttävän eri puolilla maata 
sijaitsevan turistiluokan hotellin ketju.
Tilaukset:
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax:+354-562-4000 / 562-4001
Sähköposti: sales@fosshotel.is
www.fosshotel.is

Icelandic Farm Holidays
150 maatilan ketju, joilla on tarjolla 
4000 makuupaikkaa, maaseutu-
hotelleja ja vierasmajoja ympäri 
Islantia
Tilaukset: 
Síðumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Puh/Fax: +354-570-2700 / 570-2799
Sähköposti: ifh@farmholidays.is 
Nettitilaukset: www.farmholidays.is

KoTimAANLENNoT
Air icelandilla on tarjota 
edestakaisia sisämaanlentoja 
Reykjavikista Ísafjörðuriin, 
Egilsstaðiriin ja Akureyriin. 
Tarjollaon myös lentoja Grönlantiin 
ja Fäärsaarille. Lisätietoja saa 
seuraavista paikoista: 

Air Iceland
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-570-3030 / 570-3001
Sähköposti: websales@airiceland.is
www.airiceland.is 
www.airiceland.dk 

Eagle Air tarjoaa reittilentoja 
Westman Islands, Höfniin 
Hornafjörðurissä, Sauðarkrókuriin, 
Bildudaluriin ja Gjöguriin. Eagle Air 
tarjoaa myös erilaisia päiväretkiä 
sekä nähtävyyslentoja Islannin 
puhtaan luonnon yllä. Lisätietoja 
internetistä. 

Eagle Air 
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-562-4200 / 562-4202
Sähköposti: info@eagleair.is 
www.eagleair.is

CHARTER-PALVELUITA: 
Air Iceland tarjoaa myös 
charterpalveluja niin Islannin sisällä 
kuin  Grönlantiin ja Färsaarillekin. 

Air Iceland
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík 
Puh/Fax: +354-570-3030 / 570-3001
Sähköposti: websales@airiceland.is 
www.airiceland.is 
www.airiceland.dk 

KoTimAAN LAiVALiiKENNE
Autolautta Baldur
Smi›justígur 3 
IS-340 Stykkishólmur
Puh/Fax: +354-433-2254 / 438-1050
Sähköposti: seatours@seatours.is 
www.seatours.is

KoTimAAN LiNJA-
AuToLiiKENNE
RETKIÄ:
Reykjavík Excursions
BSÍ Bus Terminal
IS-200 Kópavogur
Puh/Fax: +354-580-5400 / 564-4776
Sähköposti: main@re.is • www.re.is

Iceland Excursions – Gray Line 
Iceland 
Höf›atún 12 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-540-1313 / 540-1310
Sähköposti: iceland@grayline.is 
www.icelandexcursions.is 
www.grayline.is 

Hópbilar hf.
Melabraut 18 • IS-220 Hafnarfjörður
Puh/Fax: +354-599-6000 / 599-6001
Sähköposti: hopbilar@hopbilar.is 
www.hopbilar.is

LINJA-AUTONVUOKRAUS: 
Gu›mundur Jónasson Ltd
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-511-1515 / 511-1511
Sähköposti: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is

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

TREX – Coach Rental and Tours 
Hestháls 10 • IS-110 Reykjavík 
Puh/Fax: +354-587-6000 / 569-4969 
Sähköposti: info@trex.is  
www.trex.is

AuToNVuoKRAus
Hertz Car Rental
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-522-4400 / 522-4401
Sähköposti: hertz@hertz.is
www.hertz.is • www.hertz.com

ISAK 4X4 Rental
Suðurhraun 2b • IS-210 Garðabær
Puh/Fax: +354 544-8866 / 544-8869
Sähköposti: info@isak.is  
www.isak.is
sos-hätänumero aukiolon 
jälkeen: +354 863 9414
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mATKAT
Valtuutetut matkatoimistot ja 
matkanjärjestäjät tarjoavat niin 
lyhyitä kuin pitempiäkin matkoja. 

Atlantik 
Grandagar›ur 14 • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-575-9900 / 575-9915
Sähköposti: at@atlantik.is
www.atlantik.is

Iceland Excursions – Gray Line 
Iceland 
Höf›atún 12 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-540-1313 / 540-1310
Sähköposti: iceland@grayline.is 
www.icelandexcursions.is 
www.grayline.is

Gu›mundur Jónasson Travel
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-511-1515 / 511-1511
Sähköposti: gjtravel@gjtravel.is 
www.gjtravel.is

Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-551-9700 / 551-9703
Sähköposti: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is 

Iceland Encounter
Grenimelur 1 • IS-107 Reykjavík
Puh: +354-857-8804 
Sähköposti: contact@encounter.is
www.encounter.is 

Icelandic Mountain Guides /  
Iceland Rovers
Vagnhöfði 7 • IS-110 Reykjavík
Puh/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
Puh/Fax: +354-585-4300 / 585-4390
Sähköposti: sales@icelandtravel.is
www.icelandtravel.is 
www.icelandtotal.com 

Icelandic Farm Holidays 
Sí›umúli 2 • IS-108 Reykjavík
Puh/Fax: +354-570-2700 / 570-2799
Sähköposti: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is

Isafold Travel 
(Small Groups – Great Experience)
Su›urhraun 2b • IS-210 Gar›abær
Puh/Fax: +354-544-8866 / 544-8869
Sähköposti: info@isafoldtravel.is 
www.isafoldtravel.is

Matkat ja retket

Reykjavík Hotels
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-514-8000 / 514-8030
Sähköposti: info@reykjavikhotels.is
www.reykjavikhotels.is

Keahotels Iceland
Kuusi avainasemassa olevaa 
hotellia: Hótel Borg & Hótel Björk 
Reykjavikissa, Hótel Kea, Hótel 
Harpa & Hótel Nor›urland 
Akureyrissa ja Hótel Gígur M‡vatn-
järven luona
Tilaukset:  
Puh/Fax: +354-460-2050 / 460-2070 
Sähköposti: keahotels@keahotels.is
www.keahotels.is

Park Inn Island 
Ármúli 9 • IS-108 Reykjavík
Puh/Fax: +354-595-7000 / 595-7001
Sähköposti: sales.reykjavik@
rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-reykjavik

Radisson BLU 1919 Hotel,  
Reykjavík 
Pósthússtræti 2 • IS-101 Reykjavík 
Puh/Fax: +354-599-1000 / 599-1001 
Sähköposti: info.1919.reykjavik@
RadissonBLU.com 
www.radissonBLU.com/1919hotel-
reykjavik 

Radisson BLU Saga Hotel 
Hagatorg • IS-107 Reykjavík
Puh/Fax: +354-525-9900 / 525-9909
Sähköposti: sales.saga.reykjavik@
radissonblu.com
www.radissonblu.com/sagahotel-
reykjavik

REYKJAViKiN HoTELLEJA 
Hotel Borg 
Tyylikkään laadukas. Neljän tähden 
Hotelli Borg on hienostuneisuuden 
näyteikkuna. Se on rakennettu 1930 

ja entisöity alkuperäiseen Art Deco-
tyyliinsä 2008.
Pósthússtræti 9–11 
IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-551-1440 / 551-1420
Sähköposti: hotelborg@hotelborg.is 
www.hotelborg.is 

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

REYKJAViKiN mAJATALoJA 
Guesthouse Borgartún
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-511-1500 / 511-1511
Sähköposti: gjtravel@gjtravel.is 
www.gjtravel.is

mAJoiTusmAHDoLLisuuKsiA 
REYKJAViKiN uLKoPuoLELLA
Hótel Keflavík 
Vatnsnesvegur 12 
IS-230 Keflavík
Puh/Fax: +354-420-7000 / 420-7002
Sähköposti: stay@kef.is • www.kef.
is 

Hótel Borgarnes 
Egilsgata 16 
IS-310 Borgarnes
Puh/Fax: +354-437-1119 / 437-1443 
Sähköposti: hotelbo@centrum.is
www.hotelborgarnes.is

Hnjótur Guesthouse
Hnjótur near the Museum, 
Örlygshöfn • IS-451 Vesturbyggð
Puh: +354-456-1596 / 892-8024
Sähköposti: info@hnjoturtravel.is
www.hnjoturtravel.is

Country Lodge Arnanes
IS-781 Höfn
Puh/Fax: +354-478-1550 / 478-1819
Sähköposti: arnanes@arnanes.is 
www.arnanes.is

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

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

mAATiLAmAJoiTus
Icelandic Farm Holidays -ketjuun 
kuuluu noin 150 eri puolilla Islantia 
sijaitsevaa maatilaa. Icelandic Farm 
Holidays-ketjulla on myös virallinen 
lupa järjestää niin opastettuja 
retkiä, itsenäisiä tutustumisretkiä 
kuin myös retkiä omalla 
ajoneuvolla. Lisätietoja ja tilaukset 
internetistä tai ottamalla yhteyttä:

Icelandic Farm Holidays
Sídumúli 2 • IS-108 Reykjavík 
Puh/Fax: +354-570-2700 / 570-2799 
Sähköposti: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is
Nettitilaukset 
www.farmholidays.is

RETKEiLYmAJAT
Islannissa toimii 36 retkeilymajaa, 
jotka ottavat vastaan kaikenikäisiä 
vieraita. Niissä voi majoittua 
halvalla puhtaassa ja miellyttävässä 
ympäristössä, jossa on 
ruoanlaittomah dollisuus, jotta 
matkan kustannukset voi pitää 
kurissa. Niissä kaikissa on hyvin 
varustettu vieraskeittiö sekä 

perhehuoneita. The Travel Section 
järjestää matkoja Islantiin ja tarjoaa 
erilaisia kiertomatkoja. Tarjolla on 
myös pakettimatkoja, joihin sisältyy 
vuokra-auto ja yöpyminen 
retkeilymajassa. The Travel 
Sectionin toimistosta ryhmät tai 
yksittäiset henkilöt voivat varata 
yöpymisen kaikkiin retkeilymajoihin. 
Lisätietoja saa esitteestä 
”Hostelling in Iceland” tai 
ottamalla yhteyttä 

Hostelling International Iceland
Borgartún 6 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-553-8110 / 588-9201 
Sähköposti: info@hostel.is 
www.hostel.is

LEiRiNTÄALuEET 
Þakgil – Leirintäalue ja mökkejä
Höfðabrekkuafréttin ja 
Mýrdalssandurin välillä, 20 km 
Víkistä Myrdaluriin.
Puh/Fax: +354-893-4889 / 487-1555
Sähköposti: helga@thakgil.is 
www.thakgil.is

LomAmÖKKEJÄ 
Höfn Camping and Cottages
Hafnarbraut 52 • IS-780 Höfn
Puh/Fax: +354-478-1606 / 478-1607
Sähköposti: 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
Puh/Fax: +354-544-8990 / 565-0661
Sähköposti: info@viator.is 
www.viator.is



 

www.icelandicholidayhomes.com
info@icelandicholidayhomes.com

Tel: +354 695 3366
 +354 895 4366

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.
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Booking Office

Registrated by
Icelandic Tourist Board

Information Office

Registrated by
Icelandic Tourist Board

Tour Operator

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Travel Agency

Authorised by
Icelandic Tourist Board

 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys  loka  marras  joulu

Vaellus • • • • • • • • • • • •

Pyöräily     • • • • •

Valaidenkatselu     • • • • •

Hiihto  • • • 

Koiravaljakko • • • • • • • • • • • •

Golf     • • • • •

Jeeppisafari • • • • • • • • • • • •

Moottorikelkkailu • • • • • • • • • • • •

Jäätikkösafari   • • • • • • • 

Lintujenkatselu   • • • • • • • •

Koskenlasku     • • • • • 

Ratsastus • • • • • • • • • • • •

Lohen ja taimenen kalastus    • • • • • •   •

Merikalastus     • • • • •

Uinti • • • • • • • • • • • •

Islannin 13 tonttua             •

Keskiyön aurinko     • • • 

Revontulet • • •      • • • •

Miljoonat lunnit     • • • • 

Hevosten ja lampaiden erottelu        • • 

Kuumat lähteet ja geysirit • • • • • • • • • • • •

Sinfonia, baletti, ooppera • • •     • • • • •

Jazz • • • • • • • • • • • •

Teatteri • • • • • • • • • • • •

Melonta     • • • • • • •

Marathon        • •

Kansanmusiikin festivaali      •

Folksongs festival         • 

Gay Pride festivaali        •

Jazz festivaali  •   •   •

Iceland Airwaves          •

Elokuva festivaali         •

Piilokansaretkiä     • • • • •

fiorrablót-juhla  •

Lentoretket • • • • • • • • • • • •

Reykjavikin taiteiden yö        •

Food & Fun festivaali  •          

Tapahtumakalenteri
tapahtumia ja harrastuksia

Islannin matkailuneuvonta myöntää 

matkanjohtajien ja matkatoimistojen luvat  

sekä luvat matkanvarausten registeröintiin 

kuuluviin palveluihin ja infopisteisiin. 

Matkanjohtajien ja matkatoimistojen on 

käytettävä erityistä Islannin matkailuneuvonnan 

hyväksymää logoa kaikissa mainoksissaan sekä 

internettisivuillaan. 

Kaiken matkanvaraukseen liittyvän 

palvelun ja infopisteiden tulee myös 

käyttää matkailuneuvonnan logoa kaikessa 

materiaalissaan. Islannin matkailuneuvonta 

on yleisesti hyväksynyt alla olevat logot.

matkailuunliittyvien palvelujen  
registeröinti ja luvat 

Kuten esitten lopussa ”Käytännön tietoja” 

kohdassa tarkemmin kerrotaan,  

Islannissa on käytössä majoituksen

luokittelujärjestelmä. Luettelosta 

samoin kuin mainoksista selviää 

majoituskohteen tähtien määrä.
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IH-Travel
Sörlaskei› 26 • IS-220 Hafnarfjör›ur
Puh/Fax: +354-555-7000 / 555-7001
Sähköposti: info@ishestartravel.is
www.ihtravel.is 

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

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

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

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

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

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

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

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

RETKET JA HARRAsTuKsET
Air Iceland –  
Fly and discover Day tour
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík 
Puh/Fax: +354-570-3030 / 570-3001
Sähköposti: websales@airiceland.is 
www.airiceland.is / www.airiceland.dk 

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

Iceland Excursions – Gray Line 
Iceland 
Höfðatún 12 • IS-105 Reykjavík
Puh/Fax: +354-540-1313 / 540-1310
Sähköposti: iceland@grayline.is 
www.icelandexcursions.is 
www.grayline.is 

Norðurflug Helicopter Service in 
Iceland
Kringlan 4–6, 7th fl 
IS-103 Reykjavík
Puh: +354 562 2500 / 5-900 8810
Sähköposti: info@nordurflug.is 
www.nordurflug.is 

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

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

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

DELFiiNEiDEN- JA 
VALAiDENTARKKAiLuRETKiÄ
Elding Reykjavík Whale Watching
Ægisgar›ur 7 • Reykjavík Harbour
IS-101 Reykjavík 
Puh/Fax: +354-555-3565 / 554-7420
Sähköposti: elding@elding.is 
www.elding.is 

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

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

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

LiNTuJENTARKKAiLuRETKiÄ
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-551-9700 / 551-9703
erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is 

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

Seatours 
Smi›justígur 3 • IS-340 Stykkishólmur
Puh/Fax: +354-433-2254 / 438-1050
Sähköposti: seatours@seatours.is
www.seatours.is

PATiKoiNTi
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Puh/Fax: +354-551-9700 / 551-9703
Sähköposti: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is 

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

RATsAsTus
Íshestar Riding Tours
Sörlaskei› 26 • IS-220 Hafnarfjör›ur 
Puh/Fax: +354-555-7000 / 555-7001
Sähköposti: info@ishestar.is 
www.ishestar.is

HiiHTo
Talvella Islannissa voi hiihtää  
monin paikoin. Eri puolilla Islantia 
voi harrastaa murtomaahiihtoa ja 
laskettelua.  
Lisätietoja www.nordurland.is ja 
www.westfjords.is 

PYÖRÄiLY 
Reykjavík Bike Tours
Hringbraut 105 • IS-107 Reykjavík
Puh/Fax: +354-694-8956
Sähköposti: bike@icelandbike.com
www.reykjavikbiketours.is

KALAsTus JA mETsÄsTYs
FishIceland
Gauksás 27 • IS-221 Hafnarfjörður
Puh: +354-899-4247 
Sähköposti: info@fishiceland.com 
www.fishiceland.com

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

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

GoLF
Pääosa Islannin golfkentistä on auki 
yleisölle. Hinnat ovat kohtuulliset. 
Lisätietoja www.golficeland.org 

uimAHALLiT JA KYLPYLÄT
ovat hyvin suosittuja Islannissa koko 
vuoden ympäri. Useimmissa 
kaupungeissa ja kylissä on joko 
ulko- tai sisäallas, jonka vesi on 
peräisin kuumista lähteistä. 
Altaiden keskilämpötila on 29° C. 
Monissa paikoissa on myös sauna, 
poreallas, solarium ja kuumia 
istuma-altaita, joiden lämpötila 
vaihtelee 36–44° C asteen välillä. 
Lisätietoja www.visitreykjavik.is, 
www.sundlaugar.is ja  
www.vatnavinir.is 

Huom: hinnat saattavat muuttua. 
Esitettä tehtäessä on pyritty siihen, 
että esitteen tiedot ovat pitäneet 
paikkansa 1.6. 2010. 
Palveluluettelot eivät aina ole 
täydellisiä.

Ajomatkoja ja -aikoja 
Ylempi ruutu: ajomatka – Alempi ruutu: ajoaika – Kehätie (n:ro 1) on 1351 km pitkä.

Reykjavík (B4)   74 172 457 319 389 698 459 187 57
Borganes (B4) 1 hr  98 384 246 315 580 519 246 117
Stykkishólmur (B3) 2:10 hrs 1 hr  390 295 363 628 617 345 215
Ísafjör›ur (B1) 6:30 hrs 5:30 hrs 5:30 hrs  498 567 832 902 630 500
Sau›árkrókur (D2) 4 hrs 3 hrs 4 hrs 6:30 hrs  119 384 631 492 362
Akureyri (D2) 4:45 hrs 3:45 hrs 4:30 hrs 7:30 hrs 1:30 hrs  265 512 561 432
Egilssta›ir (G3) 8:45 hrs 7:15 hrs 7:45 hrs 11 hrs 5 hrs 3:20 hrs  247 511 640
Höfn (F4) 5:45 hrs 6:30 hrs 7:45 hrs 12 hrs 7:50 hrs 6:20 hrs 3 hrs  273 402
Vík (D5) 2:20 hrs 3:10 hrs 4:10 hrs 9 hrs 6:10 hrs 7 hrs 6:30 hrs 3:30 hrs  129
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

Ylänkö
Landmannalaugar 205         148
Hveravellir 203 236    208    163
N‡idalur 274     136    217
Her›ubrei›arlindir 580     191 192
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+354 540-1313 / iceland@grayline.is

www.grayline.is

Tour Operator

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Groups

Activities
Day Tours

Coach Rental

Highlights of the North
Mývatn

12 hour Day Tour

Birds and Blue Waters
Ísafjörður

12 hour Day Tour

Beyond the Arctic Circle
Grímsey

2 or 5 hour Evening Tour

Remarkable Greenland
Greenland – Kulusuk 

8 hour Day Tour

www.airiceland.is

BORGARNES

STYKKISHÓLMUR

SNÆFELLSJÖKULL

DRANGAJÖKULL

FLATEY

NESKAUPSTAÐUR

BLÖNDUÓS

SIGLUFJÖRÐUR

BOLUNGARVÍK

HRÍSEY

FAROE ISLANDS

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

ÍSAFJÖRÐUR

VOPNAFJÖRÐUR

ÞÓRSHÖFN

HÚSAVÍK

GRÍMSEY

Blue Lagoon

Geysir
Gullfoss

Jökullónið

Kárahnjúkar

Krafla

Hallormstaður

CONSTABLE POINT
Greenland

IIULISSAT
Greenland

KULUSUK
Greenland

NUUK
Greenland

NARSARSSUAQ
Greenland

AKRANES

REYKJAVÍK

KEFLAVÍK

PUFFIN 
WATCHING 

WHALE 
WATCHING 

SEA
ANGLING

100% viewing success!

Get there faster –spend 
more time whale watching!

BBQ on board or keep 
your catch!

5 TIMES 
DAILY

4 TIMES 
DAILY

For online booking and more 
information visit  puffinexpress.is

Special Tours  
Reykjavik 
Old Harbour 
+354 892 0099

EVERY DAY 
at 18:00
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Re ykjavik  Hotels  /  Sigtún 38
105 Re ykjav ik  /  Iceland

Tel :  +354 514 8000

for  any and ever y  occasion
al l  excel lent

Al l  di f ferent

A r o u n d  i c e l A n d

We are
ready for 
your visit

your comfort 
is our business
r e y k j A v í k :

Fosshótel Baron

Fosshótel Lind

Fosshótel Suðurgata

Garður Guesthouse

W e s t  i c e l A n d :

Fosshótel Reykholt

n o r t h  i c e l A n d :

Fosshótel Dalvík

Fosshótel Laugar

Fosshótel Húsavík

e A s t  i c e l A n d :

Fosshótel Vatnajökull

Fosshótel Skaftafell

s o u t h  i c e l A n d :

Fosshótel Mosfell

Book now at www.fosshotel.is

foSSHoTeL / SIGTÚN 38 / 105 reyKJaVÍK
ICeLaNd / TeL.: +354 562 4000 / faX: +354 562 4001

e-MaIL: sales@fosshotel.is 

go to  www.reykjav ikhotels . is  for  reser vat ions



WWW.ICELANDAIR.FI

MATKA ISLANTIIN ALKAA JO LENNOLLA
SUORAT LENNOT EUROOPASTA JA SUJUVAT YHTEYDET 
ISLANNIN KAUTTA POHJOIS-AMERIKKAAN JA KANADAAN.  
MATKUSTA UUDISTETUISSA LAADUKKAISSA KONEISSA 
JA NAUTI HENKILÖKOHTAISESTA PALVELUSTA. 

Kohtaat Islantilaisen ystävällisen ilmapiirin ja tunnelman jo heti astuessasi 
koneeseen. Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökuntamme huolehtii siitä, 
että nautit lennosta Islantiin.

Olemme palvelleet matkustajia Islantiin jo yli 60 vuoden ajan. 
Pitkän kokemuksen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
korkeatasoisen lentomatkan tälle Pohjois-Atlantin lumoavalle saarelle. 
Tilavat laadukkaat nahkaistuimet, henkilökohtainen viihdekeskus 
kosketusnäytöllä lisäävät matkustusmukavuutta.

Koe Islantilainen vieraanvaraisuus Icelandairin lennolla!

+ Lisätietoja osoitteesta www.icelandair.fi
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