Hotel Reykjavik Centrum

4* første klasses hotel midt i centrum af Reykjavik. Det
ligger ved Reykjaviks ældste gade, Aðalstræti, i en nylig
renoveret bygning, hvoraf den ældste del er fra 1764.
Den nye tilbygning er holdt i samme stil som den
oprindelige og tilpasset de historiske bygninger hvor
Restaurant Fjalakötturinn og Uppsalir, hotellets bar og
café ligger. Hotellet er fordelt på tre sammenhængende
bygninger og udseendet er bevaret som det var omkring
år 1900. Ruinerne af et langhus fra vikingetiden blev
fundet under udgravningen til den yngste del af hotellet
og kan ses i en udstilling under hotellet.
Hotellet har 89 værelser, alle moderne udstyret med
satelit TV, telefon, internet adgang, minibar, radio,
strygejern, hårtørrer, sikkerhedboks samt te og kaffe
faciliteter. Alle værelser har badeværelse med enten
bruser eller badekar.
Hotellet er både familevenligt og handicapvenligt. Der er
elevator og nem adgang til hotellets restaurant.
Endvidere er der både bar og café på hotellet.
Konferencehotel
Til afholdelse af en mindre konference eller
forretningsmøde midt i Reykjavíks centrum, er Hotel
Reykjavik Centrum en god mulighed. Der er to fine,
veludstyrede møderum med plads til ialt 63 deltagere.
Det ene rum kan tage 18 personer og det andet er
beregnet til 45 personer. Mulighed for at kombinere
mødet med en a la carte middag på den prisvindende
Restaurant Fjalakötturinn.

Omgivelserne
Hotel Reykjavik Centrum ligger midt i det pulserende
byliv men i et stille og roligt hjørne. Cafér, restauranter,
gallerier, museer og butikker ligger lige i nærheden. Den
lille sø Tjørnin, ligger 2 minutter fra hotellet. Reykjaviks
havn, hvorfra man kan komme på hvalsafari ligger i 5
min gåafstand fra hotellet. Der er heller ikke langt til det
nye operahus i Reykjavik, Harpa, som er en seværdighed
i sig selv.
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