Reykjavik Natura Icelandair Hotels

4* hotel beliggende 20 minutters gang fra centrum. Efter en
gennemgribende rennovering i 2011, skiftede hotellet navn og
hedder nu Reykjavik Natura. Det er et handicapvenligt hotel med
220 værelser af forskellig slags og størrelse, alt fra suite til
standard værelser. Der er hårtørrer, buksepresser, køleskab,
satellit-TV og internetadgang på samtlige værelser. Hotellet har en
indendørs swimming pool, hvor der er gratis adgang for hotellets
gæster. Sóley Natura Spa tilbyder forskellige former for
spa,massage og fitness. Der er gratis parkering og flere gange om
dagen er der gratis bus til centrum eller til butikscentret Kringlan.
Stor, rummelig reception og lounge i stuen samt en lounge med
udsigt på 3 sal.
I den nye Restaurant Satt i stueetagen, serverer Satt Kitchen lette
måltider med hurtig betjening. I Satt Dining Room lægges der vægt
på lokal islandsk mad og fin middag.
Reykjavik Natura er mere end bare et hotel. Her vises en film om
den fantastiske islandkse natur hver dag kl. 17:00 og kl. 19:00. Én
gang om ugen fortælles der godnat historie og serveres varm
kakao.
Konferencehotel
Som konferencehotel er Reykjavik Natura helt perfekt. Her findes
12 konferecerum/ mødelokaler. Det største lokale, med plads til
450 personer, kan deles op i tre separate rum. Dertil kommer en
biograf med plads til 110 personer, hvor der findes alt nødvendigt
udstyr til en video præsentation. Alle mødelokaler og
konferencerum er udstyret med faciliteter for tolke. Der er adgang
til computere, printer, fotokopiering, projektører, skærme,
whiteboards og flip over. Det professionelle personale står til
rådighed med service og vejledning.
Omgivelserne
Lige uden for døren ligger Öskjuhlíd højen, med den karakterfulde
bygning og restaurant Perlan på toppen. Öskjuhlíd er et rekreativt
område med en lille skov, hvor det er muligt at løbe eller gå en tur
på det spændende stisystem. Reykjaviks eneste offentlige
badestrand, Nautholsvik, ligger i umiddelbar nærhed af hotellet.

North Travel ApS |Oldenburg Allé 7, st.| DK-2630 Taastrup | Tlf. +[45] 24 89 21 13 | info@northtravel.dk | www.northtravel.dk

