
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKUREYRI 

 
 
Opis 
Apartamenty znajdują się przy ul. Furulundi 8 i 10. Składają się z dwóch sypialni, salonu, 
kuchni z jadalnią oraz łazienki z prysznicem. Miejsce do spania dla pięciu do sześciu osób. 
Na miejscu dostępne są koce oraz pościel (bez poszewek) dla 6 osób. Jest również TV, radio, 
ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala i grill gazowy. Również wszystkie środki 
czyszczące i przybory kuchenne. Apartamenty nie posiadają jacuzzi. 

 
 
Informacje 
Klucze znajdują się w biurze ochrony „Securitas Akureyri”, przy ul. Tryggvabraut 10. 
Najemca otrzymuje klucze po okazaniu umowy najmu, i zobowiązuje się je zwrócić w to 
samo miejsce. W „Securitas Akureyri” istnieje możliwość wypożyczenia dodatkowych 
poszewek oraz zamówienia sprzątania za dodatkową opłatą. 
UWAGA! POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
 



Linki 
Strona główna www.eyjafjordur.is 
http://www.visitakureyri.is/ 
Wynajem 
Stawka tygodniowa to 26 000 kr. - Cena weekendowa, 3 noce 16 000 ISK 
 
Inne 
Akureyri tętni życiem przez cały rok. Miasto zamieszkuje około 18 000 mieszkańców i jest 
ono największym w aglomeracji będącym zarówno centrum biznesu, jak i usług dla całego 
regionu północnego Islandii. 
W pobliżu Akureyri znajdziemy wiele cudów przyrody, a samo miasto jest szczególnie 
popularne wśród miłośników sportów zimowych. W samym Akureyri znajduje się skocznia 
narciarska – Hlíðarfjall, jedna z dwóch w kraju. 
Z Reykjaviku to około 5 godzin jazdy. 
 
AKUREYRI RAÐHÚS 

 
 
Opis 
Przy Furulundi 11 C znajdują się apartamenty z 3 sypialniami, salonem, kuchnią z 
jadalnią oraz łazienką z prysznicem. Miejsce do spania dla 6-8 osób. Na miejscu znajdziemy 
koce oraz pościel (bez poszewek) dla ośmiu osób. Jest również TV, radio, ekspres do kawy, 
lodówka, kuchenka, mikrofala i grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące i 
przybory kuchenne. Apartamenty nie posiadają jacuzzi. 
Przy Furulund 11 B i 11 D znajdują się apartamenty z 2 sypialniami, salonem z 
rozkładaną sofą, kuchnią z jadalnią oraz łazienką z prysznicem. Miejsce do spania dla 6 - 8 
osób. Na miejscu znajdziemy koce oraz pościel (bez poszewek) dla ośmiu osób. Jest również 

http://www.eyjafjordur.is/
http://www.visitakureyri.is/


TV, radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala i grill gazowy. Również 
wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Apartamenty nie posiadają jacuzzi. 

 
Informacje 
Klucze znajdują się w biurze ochrony ,Securitas Akureyri´, przy Tryggvabraut 10, Akureyri. 
Najemca otrzymuje klucze po okazaniu umowy najmu, i zobowiązuje się je zwrócić w to 
samo miejsce. 
W Securitas Akureyri istnieje możliwość wypożyczenia poszewek oraz zamówienia 
sprzątania za dodatkową opłatą. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
Strona główna www.eyjafjordur.is 
http://www.visitakureyri.is/ 
 
Wynajem 
Stawka tygodniowa 28 000 ISK - Cena weekendowa, 3 noce 19 000 ISK 
 
Inne 
Akureyri tętni życiem przez cały rok. Miasto zamieszkuje około 18 000 mieszkańców i jest 
ono największym w aglomeracji, centrum biznesu i usług dla całego regionu północnego 
Islandii. 
W pobliżu Akureyri znajdziemy wiele cudów przyrody w kraju, a samo miasto jest 
szczególnie popularnym wśród miłośników sportów zimowych. W miejscowości znajduje się 
Hlíðarfjall jedna z dwóch w kraju skoczni narciarskich. 
Z Reykjaviku to około 5 godzin jazdy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eyjafjordur.is/
http://www.visitakureyri.is/


BIFRÖST –  SJÓNARHÓLL MIESZKANIE NR. 110 Y 310, 311 BORGARNES 

 
Mieszkanie o pow. 91,8 m2 znajduje się na parterze. W mieszkaniu znajdują się 3 sypialnie, 
w tym 1 sypialnia małżeńska z szafą, pokój z podwójnym łóżkiem i szafą oraz pokój z 
pojedynczym łóżkiem. Miejsce do spania dla 5 osób. Pościel (bez poszewek) dla 5 osób. 
Dodatkowo w mieszkaniu znajduje się łóżeczko dziecięce i krzesełko do karmienia. W 
łazience znajduje się wanna. Salon połączony jest z jadalnią oraz kuchnią, posiada wyjście na 
taras / do ogrodu. Wifi. 
Poszewki, ręczniki, szmatki oraz środki czyszczące nie są zapewnione. W pełni wyposażona 
kuchnia z zastawą stołową dla 5 osób. Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, 
ekspres do kawy, zmywarka, oraz pralka. Uwaga, mieszkanie nie posiada jacuzzi. 
 
Informacje 
Skrzynka na klucze – kod dostępu podany jest w umowie.  
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE.  
 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK - Lato 
 
 



BORGARSEL

 
Opis 
Domek został niedawno odrestaurowany. Należy zwrócić uwagę, że w domku nie ma 
geotermalnego systemu grzewczego lecz ogrzewanie elektryczne, w tym także elektryczne 
podgrzewanie wody, należy więc korzystać z niej oszczędnie. Domek ma powierzchnię 50m2 
w tym 3 sypialnie, salon z kuchnią oraz łazienkę z prysznicem. W dwóch sypialniach 
znajdują się podwójne łóżka, w jednej łóżko piętrowe. Miejsce do spania dla 6 osób. W 
domku znajdziemy pościel (bez poszewek) dla 6 osób. Jest również TV, radio, ekspres do 
kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala i grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące i 
przybory kuchenne. Domek nie posiada jacuzzi. 

 
Informacje 
Klucze znajdują się u dozorcy Svignaskarð. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
Linki 
Strona główna http://www.borgarbyggd.is/ 
Wynajem 

http://www.borgarbyggd.is/


Cena tygodniowa 26 000 ISK - Wynajem na weekend: 3 noce 16 000 ISK 
 
Inne 
Domki letniskowe znajdują się w letnisku Svignaskarð, po zjeździe z autostrady NR.1 w 
Langavatn udajemy się w kierunku letniska. Jest tu przepięknie - warto zobaczyć takie 
miejsca jak Langavatn, Bifröst i Hreðavatn, gdzie znajdują się malownicze szlaki 
turystyczne. Samochodem z Reykjaviku dotrzemy na miejsce w około 1 godzinę i 15 min. 
Droga wynosi około 107 km. 
BREKKUSKOGUR

 
 
Opis 
Efling posiada tutaj 3 domki: przy Nónhólsbraut 1 i 3 oraz przy Heiðarbraut 2. Domki mają 
po trzy sypialnie oraz pokój dzienny z jadalnią.  W tym dwie sypialnie z podwójnym łóżkiem 
oraz rozkładaną sofą. W Trzeciej sypialni znajduje się 140 cm łóżko i pojedyncza rozkładana 
sofa. W Łazience znajduje się prysznic oraz pralka. 
W domku może spać do dziewięciu osób. Na miejscu znajdziemy koce oraz pościel (bez 
poszewek) dla dziesięciu osób. Jest również TV, radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, 
mikrofalówka oraz grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. 
Domek posiada jacuzzi. 



 

 
 
Informacje 
Skrzynka na klucze – kod dostępu podany jest w umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
Strona główna http://blaskogabyggd.is/ 
Wynajem 
Stawka tygodniowa 28 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 19 000 ISK 
 
Inne 
Brekkuskogur to malowniczo zalesiony teren. Bliżej terenu z domkami znajdują się ciekawe 
szlaki turystyczne, a szczególnie polecamy wybrać się do Brúarfossá. Niedaleko znajduje się 
jezioro Laugarvatn, gdzie można skorzystać z różnych usług, sklepów, basenu czy sauny. 
Wybierając się bardziej na południe trafimy na wodospad Gullfoss i słynny na całym świecie 
gejzer „Geysir” oraz kilka innych cudów przyrody Islandii. 
Jadąc autem z Reykjaviku w stronę Lyngdalsheiði przez Laugarvatn, podróż na miejsce 
zajmie nam około1 godzinę i 15 min. Przejeżdżając natomiast przez Grímsnes i 
Grafningarrepp, to około 1,5 godziny jazdy. 
Prosimy o sprawdzenie stanu dróg przed wyjazdem. 
 
 

http://blaskogabyggd.is/


EINARSSTAÐIR

 
Opis 
W Domku znajdują się trzy sypialnie, w tym jedna z podwójnym łóżkiem i dwie z łóżkiem 
piętrowym. Salon połączony jest z kuchnią oraz jadalnią. W łazience znajduje się prysznic. 
Miejsce do spania dla ośmiu osób. W domku znajdziemy koce oraz pościel (bez poszewek) 
dla ośmiu osób. Jest również TV, radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala i 
grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Domek posiada 
jacuzzi. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze – kod dostępu podany jest w umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
Strona główna http://www.egilsstadir.is/ 
Wynajem 
Cena tygodniowa : 26 000 ISK 
Wynajem w okresie zimowym : Prosimy o bezpośredni kontakt z dozorcą pod numerem: 
861-8310 / 471-1734 w okresie od 1 października 2019 r. Do 29 maja 2020 r. 

http://www.egilsstadir.is/


Inne 
Malowniczy Fljótsdalshérað to ekscytujące miejsce na spędzenie urlopu. Dzieli nas tylko 15 
min. od Egilsstaðir, gdzie dostępne są wszystkie usługi, sklepy, basen, restauracje i różne 
rozrywki. Warto wyskoczyć też do Atlavíku i Hallormsstaðarskóg. Dużą atrakcją jest jezioro 
Lagarfljót. Legenda głosi, że w jeziorze żyje potwór/wąż morski zwany lagarfljótsormurinn. 
 
FLJÓTSHLÍÐ

 
Opis 
Domek znajduje się w strefie wypoczynkowej Hellishólar w Fljótshlíð. 
Powierzchnia ok. 110 m2: cztery sypialnie, salon z jadalnią oraz kuchnią. W łazience jest 
również pralka z suszarką. Miejsce do spania dla przynajmniej 8 osób. Dwa łóżka pojedyncze 
w każdej sypialni, pościel (bez poszewek) dla 10 osób. Nowoczesna, w pełni wyposażona 
kuchnia z zastawą stołową dla 12 osób. W Kuchni znajdziemy: kuchenkę, lodówkę, 
zmywarkę, mikrofale oraz wszystkie małe urządzenia typu toster, ekspres do kawy itp. 
Domek posiada przestronny salon z Tv, radiem, zestawem sof, stolikiem i kredensem. Przed 
domkiem znajdziemy słoneczny taras z meblami ogrodowymi oraz grillem gazowym. 
Wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne znajdziemy na miejscu. Domek nie 
posiada jacuzzi. 



 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
Linki 
http://www.map.is/ranga/# 
https://www.hellisholar.is/ 
Wynajem 
Cena za tydzień: 28 000 ISK - Wynajem na weekend: 3 noce, 19 000 ISK 
 
Inne 
W okolicy znajduje się wspaniałe, 18-dołkowe pole golfowe z przepięknym widokiem i 
krajobrazem. Klub golfowy w Tverá jest doskonałym miejscem do ćwiczeń, a na miejscu 
można wypożyczyć sprzęt golfowy. Znajduje się tam restauracja, niestety czynna jedynie 
latem. Na miejscu można nabyć licencje wędkarskie, szczególnie popularne na pstrągi w 
Hellishólavatn. Można wypożyczyć rowery oraz kaski. 
Na ternie domków znajduje się wspólna łaźnia z dwoma jacuzzi z hydromasażem, do której 
goście mają bezpłatny dostęp. Znajdziemy też spory plac zabaw z dużą ilością atrakcji, a 
także boiskiem do piłki nożnej. 
Sklep spożywczy oraz basen znajdują się w Hvolsvöllur, ok. 10 km od Hellishólar. W 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdziemy odkryty basen, stadninę koni oraz Muzeum 
Regionalne w Skógar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.map.is/ranga/
https://www.hellisholar.is/


FLÓKALUNDUR 

 
Opis 
MIEJSCE ZAMKNIĘTE JEST W OKRESIE ZIMOWYM. 
We Flókalundur znajdują się dwa z naszych domków. W obydwu są dwie sypialnie. Domek 
nr 5 posiada podwójne łóżko w jednej z sypialni, w drugiej natomiast znajdują się łóżka 
piętrowe. Ponadto w salonie jest mała rozkładana sofa. 
W domku nr 7 znajdziemy jedynie łóżka piętrowe, dolne podwójne, a górne pojedyncze. Oba 
domki mają łazienki z prysznicem oraz salon z kuchnią. Z salonu mamy wyjście na patio, na 
którym znajdziemy meble ogrodowe oraz grill gazowy. 
W domkach jest również telewizor, radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala i 
grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące oraz przybory kuchenne. Domki nie 
posiadają jacuzzi. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
 
Linki 



Strona główna http://www.west.is/is/west/place/breidafjordur 
Wynajem 
Stawka tygodniowa w okresie letnim wynosi 21 000 ISK 
 
FLUÐIR 

 
Opis 
We Flúðir, a dokładniej przy Þverlág 4 posiadamy 1 domek letniskowy. Domek ma 3 
sypialnie. W 2 sypialniach znajdują się podwójne łóżka, w jednej łóżko piętrowe podwójne 
na dole, pojedyncze na górze. Miejsce do spania dla siedmiu osób. W domku znajdziemy 
koce oraz pościel (bez poszewek) dla ośmiu osób. W łazience dodatkowo znajdziemy pralkę. 
Na miejscu jest TV, radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala i grill gazowy. 
Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Domek posiada jacuzzi a także 
łazienkę z prysznicem na świeżym powietrzu. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
 
 

http://www.west.is/is/west/place/breidafjordur


Linki 
Strona główna http://fludir.is/ 
Wynajem 
Stawka tygodniowa latem 28 000 ISK 
 
Inne 
Flúðir położone jest w przepięknym regionie Hrunamannahreppur.  Przez wieś przebiega 
rzeka Litla-Laxá, a okolica znana jest z obszarów geotermalnych. Znajduje się tutaj 
największa w kraju hodowla grzybów. Dużo atrakcji dla turystów, dobre hotele oraz 
campingi. Wszelkiego rodzaju rekreacje związane z energią geotermalną, i oczywiście basen 
we Flúðir. Obowiązuje tu dość krótki okres wędkarski w rzekach i jeziorach. W pobliżu 
znajduje się również wiele zabytków, w tym kościół Hruna, który nawiązuje do historii 
„Taniec w Hruna”. 
W odległości 5 km od Flúðir znajduje się pole golfowe. Tak więc mamy tutaj szeroki zakres 
rozrywki: pływanie, golf, jazda konna, muzyka na żywo z imprezami na świeżym powietrzu, 
muzeum w Gröf, Galleria Garðakúnst, piękne szlaki turystyczne w górach, wodospady oraz 
w inne cuda przyrody. 
 
HÓLMAVÍK: 

 
Opis 
Nowy dwupiętrowy domek znajduje się na obrzeżach Hólmavíku, niedaleko od plaży. 
Powierzchnia ok. 50m2: trzy sypialnie, dwie na parterze i jedna na poddaszu. Kuchnia z 
jadalnią znajdują się na parterze, salon z rozkładaną sofą na poddaszu. W Łazience jest 
prysznic oraz pralka. Miejsce do spania dla 7-8 osób. W Dwóch sypialniach znajdują się 
podwójne łóżka, w jednej pojedyncze łóżko, ponadto rozkładana sofa w salonie. Pościel (bez 
poszewek) dla 10 osób oraz zastawa stołowa dla 12 osób. W Domku jest Tv, radio, lodówka, 
piekarnik, mikrofala oraz pralka. Przed domkiem znajdziemy słoneczny taras z grillem 

http://fludir.is/


gazowym oraz meblami ogrodowymi. Wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne 
znajdziemy na miejscu. Domek nie posiada jacuzzi, ani zmywarki. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
Linki: 
Strona internetowa http://Holmavik.is http://strandabyggd.is/hamingjudagar/ 
Wynajem: 
Stawka tygodniowa w okresie wakacyjnym 26 000 ISK 
Inne: 
Hólmavík to największe miasteczko handlowe, a także powiatowe centrum handlowo-
usługowe znajdujące się w gminie Strandabyggð. W Hólmavíku znajduje się basen, hala 
sportowa, często otwarta w okresie letnim, pole golfowe oraz wiele jezior, na które można 
zakupić zezwolenie na wędkowanie. Karta wędkarska pozwala nam łowić na wodzie 
Haukadalsvatn, w miejscowości Haukadalur. 
Warto odwiedzić tutaj słynne Muzeum magii i czarnoksięstwa „Galdrasafnið”. 
W Holmavíku znajdują się także restauracja i kawiarnia. 
Znakomitą atrakcją są również baseny w pobliżu Hólmavíku m.in. w Drangsnes, 
Bjarnarfjörður, Krossaneslaug oraz Reykjanes w Djúpi. 
 
HVAMMUR 

 

http://holmavik.is/
http://strandabyggd.is/hamingjudagar/


Opis 
Domek stoi na przepięknym zalesionym terenie w Skorradalsvatn. 
Jest dwupiętrowy, na drugim piętrze znajdują się 3 sypialnie z podwójnymi łóżkami, w jednej 
z nich znajduje się łóżko dziecięce. Pozostałe 3 sypialnie znajdują się na dole i posiadają 
pojedyncze łóżka. Łazienka z prysznicem oraz kuchnia z salonem znajdują się górze. Na 
parterze znajduje się pomieszczenie gospodarcze z 4 dodatkowymi materacami, przestronna 
łazienka z prysznicem oraz pralnia. Miejsce do spania dla 10 osób. W domku znajdziemy 
koce oraz pościel (bez poszewek) dla dziesięciu osób. Jest również TV, radio, ekspres do 
kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala i grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące i 
przybory kuchenne. Domek nie posiada jacuzzi. 

 

 
Informacje 
Klucze należy odebrać w biurze Eflingu, przy Guðrunartún 1 w godzinach otwarcia od 8:15 - 
16:00. UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT ZABRONIONE. 
Linki 
strona główna http://skorradalur.is/ 
Wynajem 
Cena tygodniowa 32 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 23.500 ISK. 
 
Inne 
Hvammur to stara posiadłość, którą śmiało możemy nazwać perłą wśród domków 
letniskowych dostępnych w Eflingu. W okolicy znajdują się przepiękne szlaki turystyczne 
oraz dużo lasów. Przy domku jest dużo miejsca na zabawę dla dzieci oraz miejsce do 
rozłożenia namiotu. Do dyspozycji mamy leżaki, grilla i meble ogrodowe. Idealnie miejsce z 
bezpośrednim dojściem do wody, gdzie można także zarzucić wędkę. Odległość od 
Reykjaviku to mniej więcej 94 km czyli około godziny jazdy samochodem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skorradalur.is/


HVERAGERÐI 

 
Opis: 
Mieszkanie znajduje się na piętrze budynku, w którym siedzibę ma biuro Efling. Znajduje się 
ono przy ulicy Breiðumörk 19. W budynku nie ma windy. Mieszkanie posiada trzy sypialnie, 
wszystkie z podwójnymi łóżkami, dobrze wyposażoną kuchnię, przestronny salon z jadalnią 
oraz łazienkę z prysznicem. Jest również mały balkon z grillem. Miejsce do spania, koce oraz 
pościel (bez poszewek) dla 6 osób. Zastawa stołowa dla 10 do 12 osób. W mieszkaniu 
znajdziemy TV, radio, ekspres do kawy, lodówkę, piekarnik, kuchenkę mikrofalową oraz 
pralkę z suszarką. Wszystkie środki czystości i przybory kuchenne są miejscu. Mieszkanie 
nie posiada jacuzzi. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
Linki 
Strona główna http://www.hveragerdi.is 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 16 000 ISK 
 
Inne 
Hveragerði znajduje się około pół godziny jazdy od stolicy. Miasto słynie z geotermalnego 
obszaru oraz tak zwanych „ulic poetów”, ponieważ przed laty mieszkało tutaj wielu znanych 

http://www.hveragerdi.is/


Islandzkich pisarzy. W miasteczku znajdziemy kilka dobrych restauracji, basen i świetne pole 
golfowe. 
 
HÖFN Í HORNAFIRÐI, SAUÐANES 

 
Dwupiętrowy dom o pow. 140 m2 położony w pięknym miejscu na obrzeżach Höfn w 
Hornafjörður. W domu znajduje się 6 pokoi, 5 na piętrze i 1 na parterze, 2 łazienki z 
prysznicem, kuchnia, jadalnia z dużym stołem oraz salon z rozkładaną sofą i stolikiem 
kawowym.  
Miejsce do spania dla 12 osób. Jedno podwójne łóżko 160 cm, oraz po dwa pojedyncze łóżka 
w pięciu pozostałych pokojach (wszystkie po 90 cm, z wyjątkiem dwóch po 80 cm) oraz 2 
dodatkowe materace. Pościel (bez poszewek) dla 12 osób. W pełni wyposażona kuchnia z 
zastawą stołową dla 12 osób. Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, ekspres 
do kawy, grill gazowy oraz meble ogrodowe. Wszystkie środki czyszczące i przybory 
kuchenne znajdziemy na miejscu. 
 
Dom znajduje się w wyjątkowo pięknym otoczeniu, pełnił wcześniej rolę gospodarstwa 
rolnego, a w ostatnich latach prowadzony był jako pensjonat. Znajduje się przy Höfn w 
Hornafjörður. Jadąc zobaczymy duży, niebieski znak, na którym zaznaczone są pobliskie 
miasteczka. Słowo kluczowe do wpisania w Google to: Sauðanes Guesthouse (Pensjonat 
Sauðanes). Uwaga, dom nie posiada jacuzzi, zmywarki, pralki ani dostępu do Internetu. 
 
 



Informacje 
Skrzynka na klucze – kod dostępu podany jest w umowie. UWAGA. POSIADANIE 
ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE.  
 
Linki 
 www.visitvatnajokull.is 
 www.south.is 
 
Wynajem  
Cena tygodniowa : 33. 000 ISK 
 
Inne 
W Sauðanes znajdziemy malownicze szlaki turystyczne, a w odległości krótkiej jazdy 
samochodem znajdują się piaszczyste plaże. Z Sauðanes widoczna jest również góra 
Vestrahorn, dość popularna wśród fotografów. Niedaleko, 10 - 15 km znajduje się też 
przepiękne miejsce widokowe. Wystarczy z Sauðanes przejechać tunelem 
Almannaskarðsgöngur na wschód i skręć w rozwidlenie po lewej stronie, w górę Skarðsdalur 
na platformę widokową, gdzie można podziwiać przepiękne widoki na lodowce, Höfn i 
okolicę. Zakupy możemy zrobić w Höfn w Hornafjörður, 7-8 km, gdzie znajduje się m.in. 
centrum informacyjne, bardzo ładny basen i popularne restauracje. 
Uwaga: Istnieje możliwość wypożyczenia pościeli w Efnalaug Dóra w Höfn. 
 
ILLUGASTAÐIR 

 
 
 

http://www.visitvatnajokull.is/
http://www.south.is/


Opis 
W Domkach znajdują się dwie sypialnie, w jednej znajdziemy łóżko dwuosobowe w drugiej 
natomiast łóżka piętrowe. Jest też rozkładana sofa w salonie. Pokój dzienny połączony jest z 
otwartą kuchnią oraz jadalnią. Łazienka posiada prysznic. Miejsce do spania dla ośmiu osób. 
Na miejscu znajdziemy koce oraz pościel (bez poszewek) dla ośmiu osób. Jest również TV, 
radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, mikrofala oraz grill gazowy. Również wszystkie 
środki czystości i przybory kuchenne. Domki posiadają jacuzzi. 

 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze – kod dostępu podany jest w umowie. UWAGA. POSIADANIE 
ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
Linki 
Strona główna http://www.nordausturland.is/nordausturland/thingeyjarsveit/fnjoskadalur/ 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK – Wynajem w okresie zimowym : Bezpośredni kontakt z 
dozorcą pod tel. 462 5909 
 
Inne 
Należy pamiętać, że czas przyjazdu do domku w okresie zimowym to: Poniedziałki-Środy w 
godz. 16:00 -17:00, Czwartki w godz.16:00 - 18:00 oraz Piątki w godz. 16:00 - 21:00. Jeśli 
nie są państwo w stanie przybyć w tych godzinach, konieczne jest wcześniejsze 
powiadomienie dozorcy w godzinach jego pracy tj. Pon. - Czw. godz. 13:00 - 17:00 oraz 
piątek w godz. 13:00 - 21:00. Dozorca dostępny jest pod tel. 462–5909. Illugastaðir ma słabe 
połączenie GSM, ale oferuje bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 
Illugastaðir ma słabe połączenie GSM, ale oferuje bezpłatny dostęp do Wi-Fi. 
Uwaga ! : W sezonie zimowym drogi nie są codziennie odśnieżane, dlatego przed wyjazdem 
należy sprawdzić prognozę pogody oraz stan dróg. Drogi w tej okolicy odśnieżane są w 
poniedziałki, środy i piątki. 
Basen zamknięty jest od 1 września, należy pamiętać, że zimą w sklepach na miejscu nie 
zawsze zastaniemy świeże produkty. 
 
 
 
 

http://www.nordausturland.is/nordausturland/thingeyjarsveit/fnjoskadalur/


KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 

 
Opis: 
W domkach Hödargarðvatn i Hraun znajdują się po trzy sypialnie, z których w jednej jest 
dwuosobowe łóżko, natomiast w dwóch pozostałych znajdują się łóżka piętrowe, w tym 
podwójne dolne. Salon połączony jest z kuchnią oraz jadalnią. W łazience znajduje się 
prysznic. Miejsce do spania dla ośmiu osób. Na miejscu znajdziemy koce oraz pościel (bez 
poszewek) dla ośmiu osób. Jest również TV, radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, 
mikrofala i grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Domki 
nie posiadają jacuzzi. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
Linki 
Strona internetowa http://www.klaustur.is/ 
Wynajem 
Stawka tygodniowa 21 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 13 000 ISK. 
 

http://www.klaustur.is/


OLAFSFJÖRÐUR 

 
Opis 
Mieszkanie znajduje się na parterze, w domu przy Túngata 17 i ma wspólne lobby z górnym 
piętrem. Mieszkanie ma 85m2. Posiada jedną dużą sypialnię. W mieszkaniu znajdują się 
dodatkowo dwie rozkładane sofy, jedna w salonie a druga przy kuchni. Znajdziemy też 
dodatkowe materace. Miejsce do spania dla 6 -7 osób. Na miejscu znajdziemy koce oraz 
pościel (bez poszewek) dla 7 osób. W pełni wyposażona kuchnia z zastawą stołową dla 8 
osób, brak zmywarki. Przestronny salon z telewizorem, radiem oraz wyjściem na taras. Na 
patio znajdziemy meble ogrodowe, grill gazowy oraz jacuzzi. Dostęp do wspólnej pralni z 
pralką i suszarką. Na miejscu dostępne są wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
Strona główna https://www.fjallabyggd.is/is 

https://www.fjallabyggd.is/is


Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK 
 
Reykjarhóll obok Varmahlíð – wynajem w okresie wakacyjnym 

 
 
Jednopiętrowy dom o pow.103 m2 znajduje się tuż nieopodal kampingu w Varmahlíð. 
Domu posiada dwa wejścia, jedno z dostępem dla wózków inwalidzkich. W domu jest pięć 
sypialni, trzy z podwójnymi łóżkami, jedna z pojedynczym o szerokości 120 cm, i jedna z 
dwoma pojedynczymi łóżkami o szerokości 90 cm. Miejsce do spania dla 9 osób. Pościel 
(bez poszewek) dla 12 osób. Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, ekspres 
do kawy, pralka i suszarka, zastawa stołowa dla 12 osób. Również wszystkie środki 
czyszczące i przybory kuchenne. W domu znajdują się dwie łazienki z prysznicem, jedna z 
dostępem dla wózków inwalidzkich. Kuchnia połączona jest z jadalnią. Na zewnątrz znajduje 
się grill gazowy, meble ogrodowe i jacuzzi. Brak dostępu do Internetu oraz zmywarki.  
 
Dom znajduje się tuż obok letniska w Varmahlíðarhverfið położonego w malowniczej 
scenerii. W odległości spacerowej od sklepów i innych punktów usługowych. W pobliżu 
znajduje się również piękny teren rekreacyjny z basenem, polem namiotowym i placem 
zabaw. 
Aby znaleźć dokładną lokalizację domu na ja.is, należy wpisać „Reykjarhólsvegur 20 
a”. Na drzwiach domu napisane jest Óskahúsið. 
 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 



UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
Wynajem 
Cena tygodniowa 33 000 ISK 
 
STÓRA FLJÓT 

 
Pierwsze domki letniskowe w Stóra Fljót przy Reykholt w Biskupstungur są już gotowe do 
wynajęcia. Domki będą wynajmowane od i włącznie z dniem 10 września, a rezerwacje 
online zostaną otwarte w piątek 4 września o godzinie 8:15. Rezerwacji można również 
dokonać telefonicznie i mailowo pod adresem orlof@efling.is   

Obszar jest doskonale zorganizowany, zarówno wszystkie projekty jak i układ domków 
zostały wykonane w taki sposób, aby można było cieszyć się wspaniałym widokiem, jaki 
oferuje to miejsce. 

 
Opis 
Wszystkie domki mają powierzchnię ok. 100m2 i doskonale zorganizowaną przestrzeń z 

mailto:orlof@efling.is


dużymi oknami od strony południowej i wysokimi sufitami. W każdym domku znajdują się 
cztery sypialnie. Jedna z podwójnym łóżkiem, dwie z dwoma łóżkami pojedynczymi, o 
szerokości 80cm oraz sypialnia z dwoma łóżkami, o szerokościach 120cm oraz 80cm. 
Miejsce do spania dla 9 osób. W domku znajdziemy koce oraz pościel (bez poszewek) dla 9 
osób. Salon połączony jest z kuchnią oraz jadalnią. W kuchni znajduje się wyspa kuchenna 
oraz wyjście na patio. W domku są dwie łazienki z prysznicem, z większej mamy 
bezpośrednie wyjście na patio, na którym znajduje się jacuzzi. Jest również TV, radio, 
pralko-suszarka, lodówka, kuchenka, mikrofala, zmywarka, grill gazowy i meble ogrodowe. 
Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Wszystkie domki wyposażone są 
w Internet bezprzewodowy wifi. 

Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 

Wynajem 
Cena za tydzień 32.000 kr. – Wynajem na weekend, 3 noce 23.500 kr. 
 

Inne 
W bezpośrednim sąsiedztwie, w odległości dosłownie spacerowej znajdziemy: basen, sklep, 
szklarnie i popularne restauracje, najbardziej znane to Friðheimar i Mika. Reykholt 
zamieszkuje około 200 osób, miasteczko znane jest głównie z agrokultury i turystyki. 
Reykholt znajduje się na trasie Golden Circle, czyli w samy sercu największych atrakcji 
Islandii. Niedaleko znajduje się popularne wśród rodzin z dziećmi Zoo Slakki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYKKISHÓLMUR – Borgarhlíð 9 

 
Opis 
Jednopiętrowy dom o pow. 99 mkw. w centrum miasteczka. W domu są trzy sypialnie, salon 
z jadalnią, kuchnią oraz pralnia. W łazience znajduje się prysznic. Miejsce do spania dla 8 
osób. Każda z sypialni ma dwa pojedyncze łóżka, w salonie znajduje się rozkładana sofa. Na 
miejscu są koce oraz pościel (bez poszewek) dla 8 osób oraz zastawa stołowa dla 12 osób. 
Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, pralka oraz suszarka. Również 
wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Z salonu mamy wyjście na patio, gdzie 
znajduje się jacuzzi, meble ogrodowe oraz grill gazowy. Ponadto w domu dostępny jest 
Internet. 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
 



Linki 
Strona główna http://www.stykkisholmur.is/ 
Wynajem 
Cena tygodniowa 28 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 18 000 ISK 
 
Inne 
Stykkishólmur położone jest w Breiðafjörður na północy półwyspu Snæfellsnes. Niezwykle 
malownicze miasteczko, w którym domy nadają Stykkishólmur szczególny wygląd 
zachowując obraz starego miasteczka. W Stykkishólmur znajdują się basen, pole golfowe, 
restauracje oraz sklepy. Jest też uroczy port z którego można wypłynąć na wyspę Flatey czy 
też Fiordy Zachodnie. 
Dojazd autem z Reykjaviku to około 2 godziny. 
 
STYKKISHÓLMUR – Laufásvegur 27 y 31 

 
Apartament o pow. 65 m2 w zabudowie szeregowej. Na dole znajduje się dwuosobowa 
sypialnia z podwójnym łóżkiem, pokój gościnny z łóżkiem typu queen-size oraz łazienka / 
WC z prysznicem. Na piętrze znajduje się salon połączony z jadalnią oraz kuchnią, mały 
pokój gościnny z pojedynczym łóżkiem. Salon posiada wyjście na balkon. Miejsce do spania 
dla 5 osób. Pościel (bez poszewek) dla 5 osób. Dodatkowo w mieszkaniu znajduje się 
łóżeczko oraz krzesełko do karmienia. Poszewki, ręczniki, szmatki oraz środki czyszczące 
nie są zapewnione. W pełni wyposażona kuchnia z zastawą stołową dla 5 osób. Jest również 
TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, ekspres do kawy, zmywarka oraz meble ogrodowe. 
Na miejscu nie ma pralki. Uwaga, mieszkanie nie posiada jacuzzi. Wifi. 
 
 

http://www.stykkisholmur.is/


Informacje 
Skrzynka na klucze – kod dostępu podany jest w umowie.  
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE.  
 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK - Lato 
 
SVIGNASKARÐ 

 
Opis 
Efling posiada tutaj 6 domków o powierzchni 60 metrów kwadratowych. W domkach 
znajdują się 3 sypialnie, jedna z podwójnym łóżkiem i dwie z łóżkiem piętrowym. W 
domkach znajduje się miejsce do spania dla 5 osób dorosłych i 2 dzieci lub 4 osób dorosłych 
i 4 dzieci. Na miejscu znajdziemy koce oraz pościel dla 8 osób. Kuchnia połączona jest z 
salonem. W łazience znajduje się prysznic. Na tarasie znajdują się meble ogrodowe, grill 
gazowy oraz jacuzzi. W domku jest również TV, radio, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka, 
mikrofala i grill gazowy. Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. 

 
 



Informacje 
Klucze należy odebrać u dozorcy w centrum serwisowym „þjónustumiðstöð”,  okazując 
umowę najmu. Aby zobaczy lokalizację kliknij tutaj 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
Strona główna http://www.borgarbyggd.is 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 16 000 ISK 
 
Inne 
Domki należą do letniska „Svignaskarð” położonego w malowniczej scenerii.  
W okolicy warto odwiedzić miejsca takie jak Langavatn, Bifröst i Hreðavatn ze szczególnie 
pięknymi szlakami turystycznymi. Dojazd samochodem z Reykjaviku zajmie nam około 1 
godzinę 15 min., odległość wynosi około 107 km. 
 
SVIGNASKARÐ 78fm 

 
Opis 
W Svignaskarð znajduje się 10 domków o powierzchni 78 metrów kwadratowych. W domku 
są 3 sypialnie, dwie z podwójnym łóżkiem i jedna z łóżkami piętrowymi. Miejsce do spania 
dla 8 osób. W domku znajdziemy koce oraz pościel (bez poszewek) dla ośmiu osób. Kuchnia 
połączona jest z jadalnią oraz salonem. Domek podsiada duży taras z meblami ogrodowymi, 
grillem gazowym oraz jacuzzi. Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, 
ekspres do kawy, wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. 

http://www.borgarbyggd.is/


 
Informacje 
Klucze należy odebrać u dozorcy w centrum serwisowym „þjónustumiðstöð” okazując 
umowę najmu. Aby zobaczy lokalizację kliknij tutaj 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
 
Linki 
strona główna http://www.borgarbyggd.is 
 
Wynajem 
Cena tygodniowa 28 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 19 000 ISK 
 
Inne 
Domki należą do letniska „Svignaskarð” położonego w malowniczej scenerii.  
W okolicy warto odwiedzić miejsca takie jak Langavatn, Bifröst i Hreðavatn ze szczególnie 
pięknymi szlakami turystycznymi. Dojazd samochodem z Reykjaviku zajmie nam około 1 
godzinę 15 min., odległość wynosi około 107 km. 
 
 
SVIGNASKARÐ  Skarð 

 
 
 

http://www.borgarbyggd.is/


Opis 
Jednopiętrowy domek z 5 sypialniami. W tym 2 sypialnie z podwójnymi łóżkami, 3 sypialnie 
z dużymi pojedynczymi łóżkami. Ponadto w garażu znajdują się 2 dodatkowe materace. 
Miejsce do spania dla 12 osób. Koce oraz pościel ( bez poszewek) dla 12 osób. W domku jest 
przestronny salon z kuchnią oraz spora łazienka z prysznicem. Ponadto duży ogród, taras z 
meblami ogrodowymi, grillem i jacuzzi. Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, 
mikrofala, ekspres do kawy, wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. 

 
Informacje 
Klucze należy odebrać u dozorcy w centrum serwisowym „þjónustumiðstöð” okazując 
umowę najmu. Aby zobaczy lokalizację kliknij tutaj 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
strona główna http://www.borgarbyggd.is 
Wynajem 
Cena tygodniowa 32 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 23 500 ISK 
Inne 
Domki należą do letniska „Svignaskarð” położonego w malowniczej scenerii.  
W okolicy warto odwiedzić miejsca takie jak Langavatn, Bifröst i Hreðavatn ze szczególnie 
pięknymi szlakami turystycznymi. Dojazd samochodem z Reykjaviku zajmie nam około 1 
godzinę 15 min., odległość wynosi około 107 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.borgarbyggd.is/


ÚTHLÍÐ 

 
 
 
Opis 
Domki znajdują się kolejno przy Refabraut 6 i Vörduási 2. Posiadają dwie sypialnie, jedną z 
łóżkiem małżeńskim i drugą z łóżkami piętrowymi, gdzie dolna część jest podwójna. Miejsce 
do spania dla 8 osób. W domku znajdziemy koce oraz pościel (bez poszewek) dla 8 osób. 
Kuchnia, jadalnia oraz salon znajdują się w tej samej przestrzeni. W Łazience znajduje się 
prysznic. W domku jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, ekspres do kawy, 
wszystkie środki czyszczące oraz przybory kuchenne. W schowku znajdziemy meble 
ogrodowe oraz grill gazowy. Z salonu mamy wyjście na patio gdzie znajduje się jacuzzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE 
Linki 
Strona główna http://blaskogabyggd.is 

http://blaskogabyggd.is/


Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 16 000 ISK 
 
 
VESTMANNAEYJAR 

 
Opis 
Mieszkanie znajduje się na parterze domu jednorodzinnego, jest bardzo przestronne, mamy 
do dyspozycji około 130 m2 z 3 sypialniami. W tym jedna sypialnia małżeńska, sypialnia z 
łóżkiem dwuosobowy oraz piętrowym i pokój z podwójnym łóżkiem. W korytarzu 
znajdziemy również fotel do spania lub dodatkowe łóżko. Miejsce do spania dla 8 osób. W 
mieszkaniu znajdziemy pościel ( bez poszewek) dla 8 osób). Jest również TV, radio, 
lodówka, kuchenka, mikrofala, ekspres do kawy, wszystkie środki czyszczące oraz przybory 
kuchenne. Jest też patio z grillem. Mieszkanie nie posiada jacuzzi. 
Uwaga! Mieszkania nie można wynająć podczas Święta Kupców: Verslunarmannahelgina 

 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
 
 



Linki 
Strona główna http://www.vestmannaeyjar.is 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 16 000 ISK 
 
ÖLFUSBORGIR 

 
Opis 
W Ölfusborgir, Efling posiada 10 domków. Wszystkie mają 3 lub 2 sypialnie, w zależności 
od wybranego metrażu. W domkach z 3 sypialniami znajduje się 1 pokój małżeński oraz 2 z 
łóżkami piętrowymi. Miejsce do spania dla 6 osób. Koce oraz pościel (bez poszewek) dla 6 
osób. Natomiast w domkach z 2 sypialniami znajdziemy 1 sypialnie małżeńską oraz pokój z 
podwójnym łóżkiem i łóżkiem piętrowym. Domki posiadają łazienki z prysznicem. Salon 
połączony jest z kuchnią oraz jadalnią. Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala 
i ekspres do kawy. Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Na patio 
znajduje się grill gazowy oraz jacuzzi. Istnieje możliwość dokupienia pakietu internetowego 
od Vodafone, instrukcje znajdują się w domkach. 

 
 

http://www.vestmannaeyjar.is/


Informacje 
Klucze należy odebrać u dozorcy w centrum serwisowym „þjónustumiðstöð” w Ölfusborg 
okazując umowę najmu. Aby zobaczy lokalizację kliknij tutaj 
Klucze można odebrać od Pon. do Czw. w godz.12:00-16:00 
Oraz w Pt. w godz. 15:00-20:30 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
Strona główna http://olfusborgir.is/ 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK - Wynajem na weekend, 3 noce 16 000 ISK 
 
 
ÖXARFJÖRÐUR 

 
Opis 
W Dranghólaskógur, niedaleko Lund, znajduje się nasz domek letniskowy. Metraż to około 
50 mk2, w tym 3 sypialnie. Jedna sypialnia małżeńska oraz dwie z łóżkami piętrowymi. 
Miejsce do spania dla 8 osób. W domku znajdują się koce i pościel (bez poszewek) dla ośmiu 
osób. Znajdziemy też dwa dodatkowe materace. Jest TV, radio, lodówka, kuchenka, 
mikrofala, ekspres do kawy. Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. Na 
patio znajduje się grill gazowy. Domek nie posiada jacuzzi. 

http://olfusborgir.is/


 
Informacje 
Skrzynka na klucze znajduje się przy drzwiach wejściowych - kod dostępu podany jest w 
umowie. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
Strona główna http://www.nordausturland.is 
Wynajem 
Stawka tygodniowa w okresie wakacyjnym 25 000 ISK 
 
 
ÞINGEYRI – Aðalstræti 22 

 
Opis 
Dom znajduje się w malowniczej miejscowości Þingeyri.  Ma dwa piętra i powierzchnię ok 
103 mkw. W mieszkaniu są trzy sypialnie w tym : główna małżeńska, na parterze oraz dwie 
na poddaszu. Kuchnia połączona jest z jadalnią, natomiast salon znajduje się na poddaszu. W 
łazience jest prysznic.  Miejsce do spania dla 8 osób. Na miejscu są koce oraz pościel (bez 
poszewek) dla ośmiu osób. Jest również TV, radio, lodówka, kuchenka, mikrofala, grill 
gazowy oraz meble ogrodowe. Również wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne. 
Ponadto w domu znajduje się połączenie z Internetem. Dom nie posiada jacuzzi. 

http://www.nordausturland.is/


 
Informacje 
Klucze znajdują się w hotelu Sandafell 
Najemca otrzymuje klucze po okazaniu umowy najmu, i zobowiązuje się je zwrócić w to 
samo miejsce. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
Linki 
https://www.westfjords.is/ 
http://thingeyri.is/ 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK 
 
Inne 
To wyjątkowe miasteczko otoczone naturalnym pięknem. W pobliżu znajduje się Kaldbakur, 
najwyższy szczyt fiordów zachodnich, a pasmo górskie często określane jest mianem Alp 
fiordów zachodnich. W pobliżu możemy spróbować jazdy konnej oraz przejść malownicze 
ścieżki spacerowe śladami sagi Gísli Súrsson w Haukadalur. Można też wybrać się na 
jednodniową wycieczkę do najdalej wysuniętego na zachód miejsca Europy czyli Látrabjarg, 
lub udać się pod Dynjandi, jeden z najpiękniejszych wodospadów Islandii. 
 
ÞINGEYRI – Aðalstræti 19 
 

 

https://www.westfjords.is/
http://thingeyri.is/


Þingeyri – Aðalstræti 19 - wynajem w okresie wakacyjnym 
Trzypiętrowy dom jednorodzinny o łącznej powierzchni 89,6 m2. W domu na drugim piętrze 
znajdują się trzy sypialnie. W dwóch sypialniach znajdziemy po dwa pojedyncze łóżka, w 
trzeciej jedno. Miejsce do spania dla 5 osób. W mieszkaniu znajdują się dodatkowo 2 
rozkładane łóżka turystyczne. Pościel (bez poszewek) dla 7 osób. W pełni wyposażona 
kuchnia z zastawą stołową dla 10 osób znajduje się obok sypialni. Salon położony jest na 3 
piętrze. W domu znajdują się 2 łazienki w tym jedna z prysznicem na dole oraz łazienka na 
poddaszu. W mieszkaniu jest Tv, radio, ekspres do kawy, Internet, lodówka, piekarnik, 
mikrofala oraz pralka. Pralka znajduje się w piwnicy, wejście od holu. Wejście znajduje się 
po prawej stronie domu. Za domem znajdziemy słoneczny taras z grillem gazowym oraz 
meblami ogrodowymi. Wszystkie środki czyszczące i przybory kuchenne znajdziemy na 
miejscu. Mieszkanie nie posiada jacuzzi, ani zmywarki. 
 
Informacje 
Klucze znajdują się w hotelu Sandafell 
Najemca otrzymuje klucze po okazaniu umowy najmu, i zobowiązuje się je zwrócić w to 
samo miejsce. 
UWAGA. POSIADANIE ZWIERZĄT JEST ZABRONIONE. 
 
Wynajem 
Cena tygodniowa 26 000 ISK 
 
 
 
 
 
- 


