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Se & gJøRe
Reykjavik er verdens minste metropol. Designer-
butikkene, utelivet og kulturscenen får deg til å 
glemme at du befinner deg på en vulkanøy i  
nord-Atlanteren. Menneskene her er livredde for  
å bli ignorert av omverdenen og har hentet fram  
all den kreativiteten de har for å vise at det er her 
det skjer. 

Med bare knappe  
200.000 innbyggere, to 
tredeler av hele Islands 
befolkning, klarer verdens 
nordligste hovedstad fort-
satt å få verden til å sperre 
opp øynene. Björk startet 
det hele, med svanekjole 
og en musikk som ingen 
tidligere hadde hørt maken 
til. Det ble hipt å være 
annerledes og å komme 
fra Reykjavik. Og det ses 
på gaten. Her er det ingen 

menneskene her. Mange 
nye trender starter altså 
her, blant fargerike bølge-
blikkhus i forblåste Reykjavik.

Byen er full av designere, 
kunstnere og musikere. Få 
andre byer har så mange 
band per innbygger som 
Reykjavik. Livemusikk kan 
du oppleve på barer, natt-
klubber og i platebutikker. 
Utelivet bobler. Reykjavikin-
gene går ut sent og fester 
natten gjennom. 

som kler seg i Hennes & 
Mauritz. Her er det islandsk 
design som gjelder. I shop-
pinggaten Laugavegur 
ligger designerforretnin-
gene på rad og rekke, og 
inn og ut av dem går rey-
kjavikinger ikledd sin helt 
egen stil. Islendingenes 
motesans har fått store 
motehus og internasjonale 
magasiner til å sende sine 
trendspeidere for å få inspi-
rasjon fra de innovative 

I helgene svinser islen-
dingene fra vernissasje til 
vernissasje. Små gallerier 
popper opp og alle vil følge 
med på ny kunst og design. 
Det er dessuten alltid et 
moteshow å gå på.

Det skjer noe hele tiden. 
Da er det deilig å synke ned 
i det lyseblå, melkeaktige 
vannet i Den blå lagune, 
nyte spa-behandlinger eller 
prate med lokalbefolkningen 
i ett av byens mange bas-
seng. For mens det syder 
av liv inne i byen, koker det 
fortsatt i de varme kildene 
utenfor. 

De største attraksjonene 
ligger utenfor byen og flere 
selskap tar turister med på 
ekskursjoner dit. De stør-
ste selskapene er Iceland 
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 Byen eR full Av 
DeSIgneRe, KunST-
neRe og MuSIKeRe. 
få AnDRe ByeR hAR 
Så MAnge BAnD peR 
InnByggeR SoM Rey-
KJAvIK.



Excursions (www.icelan-
dexcursions.com, tlf. 540 
1313) og Reykjavik Excur-
sions (www.re.is, tlf. 562 
1011) som begge har turer 
til Den gylne sirkel, som 
blant annet består av den 
eldgamle parlamentsplas-
sen Þingvellir, Geysir og 
fossen Gullfoss, og til Den 
blå lagune. 

Den Blå lAgune
Å bade i de geotermiske 
kildene med de blågrønne 
algene, omgitt av lavaklip-
per, er noe helt spesielt. 
Det melkeblå vannet holder 
mellom 37 og 39 grader og 
har et mudder som er kjent 
for å lindre psoriasis. Den 
blå lagune er på veien til 
Keflavik flyplass, og det går 
egne flybusser hit. 
Adresse: 240 Grindavík
Tlf. +354 420 8800
www.bluelagoon.com
Pris: 1800 ISK for voksne
Åpningstider: 10.00-20.00.

geySIR
Om lag 100 kilometer øst 
for Reykjavik finner du 

Perlan, som ser ut som 
James Bonds hemmelige 
hovedkvarter. Her finner du 
Sagamuseet, en kafeteria, 
en bar, en utsiktsplattform 
og en restaurant med rote-
rende gulv og 360 graders 
utsikt over by og hav. 
Adresse: Öskjuhlíð
Tlf. +354 511 1517 

Pris Sagamuseet:  
1000 ISK.
Åpningstider: Bygningen 
åpner klokken 10.00. Fra 
01.10-31.03 holder museet 
åpent fra 12.00-17.00, 
mens det resten av året er 
åpent fra 10.00-18.00.

Geysir, den sprutende 
geysiren som har gitt det 
spesielle naturfenome-
net sitt navn. Paradoksalt 
nok er det ikke mye sprut 
i Geysir for tiden. Men 
nabogeysiren Strokkur 
spruter vann høyt til værs 
cirka hvert femte minutt. 
Tlf. +354 480 6800 
(besøkssenter)
www.geysircenter.is

hAllgRíMSKIRKJA
Hallgrímskirkjas spesielle 
utforming, som forestil-
ler lavaformasjoner fra en 
vulkan, har ført til at denne 
kirken er et landemerke i 
Reykjavik. Fra klokketår-
net er det fantastisk utsikt 
over byen. 
Adresse: Skólavörðuholti
Tlf. +354 510 1000
Åpningstider 09.00 - 17.00
Pris: Frivillig, men foreslått 
50 ISK. Til klokketårnet 
koster det 350 ISK. 

peRlAn
På toppen av Reykjaviks 
varmtvannstanker ligger 
den unike glassbygningen 

ReyKJAvIK  
KunSTMuSeuM – 
KJARvAlSTAðIR
I tillegg til den permanente 
utstillingen av kunstne-
ren Jóhannes S. Kjarval, 
holdes det ofte bra design- 
og kunstutstillinger her.
Adresse: Flókagata 
Tlf. +354 517 1290

www.listasafnreykjavikur.is
Pris: 500 ISK for voksne. 
Torsdager gratis.
Åpningstider: 10.00-17.00

ReyKJAvIK 871±2 
lAnDnáMSSýnIngIn 
(The SeTTleMenT 
exhIBITIon)
I forbindelse med byg-
gingen av Hotel Reykja-
vik Centrum i 2001 ble det 
gjort et unikt arkeologisk 
funn i byens eldste gate. 
Restene av et langhus fra 
vikingenes bosettingspe-
riode i det 10. århundre, 
samt artifakter fra rundt 
år 871, er blant de eldste 
bevisene på bosetting på 
Island og er utstilt her. 
Adresse: Aðalstræti 16
Tlf. +354 411 6370
www.reykjavikmuseum.is
Pris: 600 ISK
Åpningstider: 10.00-17.00 
daglig.
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vIð TJöRnInA
Når du trer inn i fiskeres-
tauranten like ved tjernet 
Tjörnina, føles det litt som 
om du kommer inn i beste-
mors stue. Den svært gode 
maten bestiller du fra en 
meny pyntet med glansbil-
der og pressede blomster. 
Adresse: Templarasund 3
Tlf. +354 551 8666

DoMo
På denne trendy, japan-
skinspirerte restauranten 
kan du lene deg tilbake i 
hvite skinnstoler og nyte 
herlig fiskeretter. Prøv sig-
naturretten ”Stolt Domo”, 
torsk med japansk hollan-
daisesaus. 
Adresse: Þingholtsstræti 5
Tlf. +354 552 5588
www.domo.is

SIggI hAll
Dette er Islands mest 
kjente restaurant. Årsaken 
er at kjøkkensjefen Siggi 
Hall har hatt et ukentlig 
matprogram på islandsk TV 
i over ti år. Han er særlig 

kjent for sin bacalao. 
Adresse: Þorsgata 1
Tlf. +354  511 6677
www.siggihall.is

SJávARKJAllARInn
Ikke la deg affisere av 
at restauranten ligger i 
samme bygg som hovedtu-
ristkontoret; dette er ingen 
turistfelle. Isteden er det 
kanskje Reykjaviks beste 
fiskerestaurant. 
Adresse: Aðalstræti 2
Tlf. +354 511 1212
www.sjavarkjallarinn.is
  
ARgenTínA 
For et realt kjøttmåltid og 
høye biffer går du til Argen-
tína. I et mørkt og rustikt 
kjellerlokale med teglstein, 
får du servert den møreste 
indrefileten i Reykjavik. 
Adresse: Barónsstígur 11
Tlf. +354 551 9555
www.argentina.is

IcelAnDIc fISh & 
chIpS 
Av navnet får man lett 
assosiasjoner til fettdryp-

pende fisk servert i en bule 
fylt av frityros og skrålende 
engelskmenn. Men Islandic 
Fish & Chips er en orga-
nisk bistro med langt sun-
nere varianter av den bri-
tiske retten. Sett sammen 
din egen rett av fisk, tilbe-
hør og saus. 
Adresse: Tryggvagötu 8 
Tlf. +354 511 1118
www.fishandchips.is

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR
Islands største spesialiteter er - kanskje ikke så 
overraskende – fisk og sjømat, samt lam. lun-
defugl og hvalkjøtt fås også servert, og ikke 
glem å smake på hákarl – råttent haikjøtt. 

AuSTuR InDíA  
félAgIð
Når du bare ikke orker mer 
fisk går du til Austur Indía 
Félagið. Dette er verdens 
nordligste indiske restau-
rant. Her serveres retter fra 
mange ulike deler av India, 
med en moderne vri. 
Adresse: Hverfisgata 56
Tlf. +354 552 1630
www.austurindia.is
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vIð TJöRnInA
Når du trer inn i fiskeres-
tauranten like ved tjernet 
Tjörnina, føles det litt som 
om du kommer inn i beste-
mors stue. Den svært gode 
maten bestiller du fra en 
meny pyntet med glansbil-
der og pressede blomster. 
Adresse: Templarasund 3
Tlf. +354 551 8666

DoMo
På denne trendy, japan-
skinspirerte restauranten 
kan du lene deg tilbake i 
hvite skinnstoler og nyte 
herlig fiskeretter. Prøv sig-
naturretten ”Stolt Domo”, 
torsk med japansk hollan-
daisesaus. 
Adresse: Þingholtsstræti 5
Tlf. +354 552 5588
www.domo.is

SIggI hAll
Dette er Islands mest 
kjente restaurant. Årsaken 
er at kjøkkensjefen Siggi 
Hall har hatt et ukentlig 
matprogram på islandsk TV 
i over ti år. Han er særlig 

kjent for sin bacalao. 
Adresse: Þorsgata 1
Tlf. +354  511 6677
www.siggihall.is

SJávARKJAllARInn
Ikke la deg affisere av 
at restauranten ligger i 
samme bygg som hovedtu-
ristkontoret; dette er ingen 
turistfelle. Isteden er det 
kanskje Reykjaviks beste 
fiskerestaurant. 
Adresse: Aðalstræti 2
Tlf. +354 511 1212
www.sjavarkjallarinn.is
  
ARgenTínA 
For et realt kjøttmåltid og 
høye biffer går du til Argen-
tína. I et mørkt og rustikt 
kjellerlokale med teglstein, 
får du servert den møreste 
indrefileten i Reykjavik. 
Adresse: Barónsstígur 11
Tlf. +354 551 9555
www.argentina.is

IcelAnDIc fISh & 
chIpS 
Av navnet får man lett 
assosiasjoner til fettdryp-

pende fisk servert i en bule 
fylt av frityros og skrålende 
engelskmenn. Men Islandic 
Fish & Chips er en orga-
nisk bistro med langt sun-
nere varianter av den bri-
tiske retten. Sett sammen 
din egen rett av fisk, tilbe-
hør og saus. 
Adresse: Tryggvagötu 8 
Tlf. +354 511 1118
www.fishandchips.is

MAT & DRIKKe
ReSTAuRAnTeR
Islands største spesialiteter er - kanskje ikke så 
overraskende – fisk og sjømat, samt lam. lun-
defugl og hvalkjøtt fås også servert, og ikke 
glem å smake på hákarl – råttent haikjøtt. 

AuSTuR InDíA  
félAgIð
Når du bare ikke orker mer 
fisk går du til Austur Indía 
Félagið. Dette er verdens 
nordligste indiske restau-
rant. Her serveres retter fra 
mange ulike deler av India, 
med en moderne vri. 
Adresse: Hverfisgata 56
Tlf. +354 552 1630
www.austurindia.is
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BAReR & nATTelIv

natten er lang i Reykjavik. De fleste islendin-
gene entrer først utestedene etter midnatt og 
fester så til tidlig morgen. Mange av barene er 
gode kafeer på dagtid.

BARInn
Det spilles forskjellig 
musikk i de tre ulike eta-
sjene, og i to av dem er 
det dj-er i helgene. Her går 
det for det meste i electro, 
soul og heavy rock. Noen 
ganger spiller band i den 
tettpakkede baren, hvor det 
danses utover natten.

 Den gRå KATTen eR oppKAlT eTTeR en 
KATT SoM BoDDe I BygnIngen, Men SoM 
en DAg foRSvAnT. 

KAffIBARInn
Håper du å få et glimt av 
Björk er det til bølgeblikk-
baren Kaffibarinn du bør 
gå. Dette er den islandske 
stjernens favorittbar i Rey-
kjavik og byens mest kjente 
utested.
Adresse: Bergstaðstræti 1
Tlf. +354 551 1588

cAfé olIveR
Et av de mest populære 
utestedene i byen, så for-
vent lang kø etter midnatt. 
Her danses det når natten 
er i gang. 
Adresse: Laugavegi 20a
Tlf. +354 552 2300
www.cafeoliver.is

Adresse: Laugavegur 22
Tlf. +354 578 7800

ThoRvAlDSen
En bra restaurant på dagen 
og en stilig bar om kvelden. 
Her går pent kledde over 
30. 
Adresse: Austurstræti 8-10
Tlf. +354 5111413

SIRKuS
Det lille huset med påmalte 
palmer ser mer ut som en 
strandhytte enn et utested. 
Men det er her kunstnere, 

musikere og andre krea-
tive mennesker i 20-årene 
kommer for å feste natten 
igjennom. Dansing på bor-
dene er mer en regel enn 
et unntak i sene nattetimer. 
Adresse: Klapparstígur 31

nASA
En nattklubb som er mest 
populær når det holdes 
konserter her.
Adresse: Thorvaldsens-
træti 2
Tlf. +354 511 1313

KAfeeR
Reykjavik har mange kafeer, som ikke bare serve-
rer herlig kaffe, men også god mat når restauran-
tene har tært innpå budsjettet.

gRáI KöTTuRInn
Dette er et perfekt sted å 
spise frokost dagen derpå. 
Amerikanske pannekaker 
med bacon og sirup kan 
gjøre underverker, særlig 
når de er så gode som her. 
Kafeen Den grå katten er 
oppkalt etter en katt som 
bodde i bygningen, men 
som en dag forsvant. 
Adresse: Hverfisgata 16A
Tlf. +354 551 1544

KAffITáR  
Kaffitár er det nærmeste 
man kommer Starbucks 
på Island. Her har de god 
kaffe og sandwicher med 
islandsk vri. Smak på flat-
kökuloka, islandsk flatbrød 
av rug og vann. Adresse: 
Bankastræti 8
Tlf. +354 511 4540

MoKKA KAffI
Dette er den eldste kafeen 
i Reykjavik. De har holdt 
det gående siden 1958. I 
brune retroomgivelser ser-
verer de byens beste bel-
giske vafler, med syltetøy 
og krem. 
Adresse: Skólavörðustigur 
3A
Tlf. +354 552 1174  
www.mokka.is

voR
Når shoppingposene blir 
for tunge å bære, er det 
deilig å lene seg tilbake i 
en av de gode stolene på 
Vor. God mat til både lunsj 
og middag. Særlig de  
store salatene er supre 
lunsjretter. 
Adresse: Laugavegur 24
Tlf. +354 562 2322
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ShoppIng
laugavegur er hovedshoppinggaten i Reykjavik.  
I og rundt denne gaten kryr det av designer-
butikker du aldri har sett maken til, og det 
popper stadig opp nye. Start med elM, som  
er en institusjon i Reykjaviks designerverden. De 
tre islandske kvinnene selger klærne sine i blant 
annet uSA, frankrike og Italia og kan skryte av å 
ha oprah Winfrey blant kundene (laugavegur 1). 
Stikk også innom populære naked Ape (Bank-
astræti 14) for hettegensre, t-skjorter med trykk 
og fargerike tights. Designeren som står bak 
denne butikken, Sara María eyþórsdóttir, har 
også åpnet en ny butikk med sitt nye klesmerke 
forynja (Tryggvagata 16). 

en annen designer som 
har gjort det stort er den 
hiv-postive Jón Auðarson, 
alias Nonni Dead, som 
med mottoet ”He who fears 
death cannot enjoy life” 
selger klesmerket Dead i 
butikken i Laugavegur 29.
Den funky butikken Kron-
kron, som blant andre 
fører merker som Vivienne 
Westwood og Sonia Rykiel 
har enorm innflytelse på 

hvordan folk i Reykjavik 
kler seg (Laugavegur 63). 
Søsterbutikken Kron er 
en populær skoforretning 
(Laugavegur 48).

Utenom Laugavegur 
er butikken Kraum verdt 
å sjekke ut. I Reykjaviks 
eldste hus selger rundt 
70 islandske designere 
blant annet sko, smykker, 
designerantrekk, keramikk, 
møbler og vesker (Aðals-
træti 10).

BoAlTeRnATIveR

hvitt, og grått. Har restau-
rant, bar, spa og trimrom.
Adresse: Hverfisgata 10
Tlf. +354 580 0101
www.101hotel.is

hóTel leIfuR 
eIRíKSSon
Er du redd for at du ikke 
skal finne veien hjem eller 
trenger noe å sikte på 
etter litt for mye brennivín, 
er dette hotellet for deg. 
Hótel Leifur Eiríksson ligger 
nemlig rett ved landemer-
ket Hallgrímskirkja. Her er 
det ikke noe ekstra fuzz, 
men greie rom og hyggelig 
betjening. 
Adresse: Skólavörðustígur 45
Tlf. +354 562 0800
www.hotelleifur.is
Pris: Dobbelrom fra 7 000 
ISK (vinterpris).

hóTel BoRg
Reykjaviks mest fasjonable 
hotell. Siden det ble bygget 
i 1930 har presidenter og 
filmstjerner bodd på dette 
hotellet midt i sentrum. I 
2006 og 2007 ble Hótel 
Borg pusset opp og ført til-
bake til sin opprinnelige art 
deco-stil. 
Adresse: Posthusstræti 11
Tlf. +354 551 1440
www.hotelborg.is
Pris: Dobbeltrom fra 21.900 
ISK (vinterpris)

101 hoTel
Designer Ingibjörg S. Pál-
madottir åpnet dette bouti-
quehotellet i 2003 og siden 
har det blitt lovprist for sin 
stilrene design en rekke 
ganger. Alt er i svart og 

 Den funKy BuTIKKen KRonKRon, SoM 
BlAnT AnDRe føReR MeRKeR SoM vIvI-
enne WeSTWooD og SonIA RyKIel hAR 
enoRM InnflyTelSe på hvoRDAn folK I 
ReyKJAvIK KleR Seg (lAugAveguR 63).

Få også med deg Kola-
portið loppemarked i Geir-
sgata lørdager og sønda-
ger, hvor du kan smake på 
islandske delikatesser som 
harðfiskur – tørket torsk – 
og råttent haikjøtt i ternin-

ger. På Kringlan (Kringlunni 
4-12), som er Reykjaviks 
største kjøpesenter med 
over 150 butikker, finner 
du mote til mer overkom-
melige priser enn i Laugav-
egur.

å bo på Island er ikke billig, men de aller fleste 
hotellene deler ut rabatter av ulike slag. Bor du 
lenger enn et visst antall dager synker prisene og i 
vinterhalvåret (enten fra 1.oktober eller 1. novem-
ber og ut mars eller april) kan de noen steder bli 
nærmest halvert eller kraftig redusert.  
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flyplASS
Keflavik International Air-
port (tlf. +354 425 0600) 
ligger 48 kilometer fra sen-
trum, og byen nås lettest 
og billigst med buss, for 
1200 ISK hver vei. Det tar 
mellom 40 og 50 minutter. 
Taxi koster mellom 7000 og 
7500 ISK.
www.airport.is

loKAlTRAfIKK
Gule busser fra Stræto 
kjører fra rundt 07.00 om 

morgenen til midnatt. Billet-
ter for 280 ISK.

Kjøper man Reykjavik 
Tourist Card, inkluderer det 
gratis (Fra 1200 til 2200 ISK).

TAxI
Reykjavik har fire taxisel-
skaper. Taxi Borgabíll (tlf. 
552 2440) og BSR Taxi (tlf. 
561 0000) er de største. 

poSTKonToR
Hovedpostkontoret ligger 
i Pósthússtræti 5, tlf. 580 
1101. Åpent: 09.00-16.30.

helSeTJeneSTeR
Både Kópavagur 
Fossvogur Hospital, 108 
Reykjavik, tlf. 525 1700 og 
City Hospital, Hringbraut, 
105 Reykjavik, tlf. 543 
1000 har døgnåpne akutt-
avdelinger. Reykjavik har 
ingen døgnåpne apoteker, 
men Háaletis Apótek i Háa-
letisbraut 68, tlf. 581 2101 
er åpent til 02.00. Nødnum-
meret for tannlegetjenester 
(også åpent i helgene) er 
525 0505.

Telefon
Landkoden til Island fra 
utlandet er +354. Retnings-
numre brukes ikke på Island.

eleKTRISITeT
220 volt.

InnByggeRe
Rundt 200 000 innbyggere

vAluTA
1 islandsk krone (ISK) er 
100 øre.

åpnIngSTIDeR
Butikker er vanligvis åpne 
fra 10.00 til 18.00 (16.00 
på lørdager) og banker fra 
09.00 til 17.00. Det meste 
er stengt søndag.

InTeRneTT
www.visitreykjavik.is 
www.visiticeland.com

AvISeR
Morgonblaðið og DV er 
de største islandske avi-
sene, begge på islandsk. 
Hver tredje måned kommer 
engelskspråklige Iceland 
Review ut.
www.icenews.is 

fAKTA

InnByggeRe
3,8 millioner

vAluTA 
Euro

åpnIngSTIDeR
Butikkene i Roma har 
vanligvis åpent 09.00–
13.00 og 15.00–20.00, 
litt avhengig av årstid. 
Større varehus har 
åpent hele dagen.

InTeRneTT
www.romaturismo.com
www.romaonline.net

AvISeR
Nettavis: 
www.romaonline.net
Roma Explorer
 
nøDnuMRe
Brann: 115
Lege: 118
Politi: 112

eleKTRISITeT
220 volt

gReIT å vITe

KART

bringer nyheter fra Island 
på engelsk.

nøDnuMMeR
112

TuRISTKonToR
Adalstræti 2
Tlf. 590 1550. 

Åpent fra 08.30 til 19.00 i 
sommersesongen. I lavse-
song er det åpent fra 09.00 
til 18.00 på hverdager og 
fra 09.00 til 14.00 lørdag og 
søndag.
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