
Ocean view
Beautiful 

Velkomin í töfrandi náttúru Djúpavogs

Welcome to the natural magic of Djúpivogur

Hótel
Hótel aðalbygging / Hotel main building

4 sumarhús / 4 summerhouses

Tjaldsvæði / Camp site
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8 herbergi án baðs / 8 rooms
3 íbúðir / 3 apartments

Sundlaug Djúpavogs / Djúpivogur swimmingpool
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Ocean view
Beautiful surroundings *

Sjávar- og fjallasýn frá sumarhúsi. 
Mountain and sea view from the 
summer house.

Sumarhús.
Cottages.

Gamli veitingasalurinn.
The old charming restaurant.

Tjaldsvæði.
Camp site.

Aðalbygging hótelsins. 
Main building.

Róandi útsýni frá veitingasal.
Beautiful view from the restaurant.
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Vogalandi 4 • 765 Djúpivogur • Iceland
tel: +354 478 8887 • fax: 478 8187
www.simnet.is/framtid • framtid@simnet.is

Verðskrá 2010 / Pricelist
Herbergi með baði / Room with private facilities
Sumarhús / Íbúðir / Summerhouses / Apartments
1x1 Einbýli / Single room kr. 16.000.-
1x2 Tvíbýli / Double room kr. 19.800.-
Aukarúm / Extra bed kr. 5.100.-

Herbergi með handlaug / Room with shared facilities
1x1 Einbýli / Single room kr. 9.800.-
1x2 Tvíbýli / Double room kr.12.000.-
Aukarúm / Extra bed kr. 5.100.-

Svefnpokagising / Sleeping bag accommodation
1x1 Einbýli / Single room kr. 4.800.-
1x2 Tvíbýli / Double room kr. 8.500.-
Aukarúm / Extra bed kr. 3.300.-

Morgunverður / Breakfast kr. 1.550.-
(Verð per mann / Price per person)

Tjaldstæði / Campsite
80 m frá hótelinu er gott tjaldstæði með salernum og sturtum. 
80 m away from the hotel there is a campsite with such facilities as WC and showers.
Verð per mann / Price per person kr. 900.-
Rafmagn / Electricity kr. 500.-

Tímabilið 15. sept. til 31. maí
er 15% afsláttur af gistingu.

15% discount off 
accommodation between 
September 15th and May 31st.
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Gildir frá 01.01. 2010 til 31.12. 2010.
Valid from 01.01. 2010 to 31.12. 2010.{               }



Ocean viewBeautiful surroundings
Ágætu ferðalangar
Við erum stolt að kynna fyrir ykkur stærra hótel,
með fjölbreyttum gistimöguleikum.

46 herbergi
Í gistiálmunni okkar eru 18 vel hönnuð 17 m2 herbergi 
með baði, síma og sjónvarpi.  Einnig bjóðum við upp á 
28 herbergi með vask, ekki öll í sama húsi. Sumarið 
2007 tókum við í notkun fjögur 25 m2 sumarhús með 
baði og sjónvarpi og þrjár íbúðir sem að eru 150 
metra frá aðalbyggingu hótelsins.
 
Þrír veitingasalir
Við bjóðum upp á þrjá veitingasali.  Nýi veitingasalurinn 
tekur 250 manns í sæti. Gamli veitingasalurinn tekur 
40 manns í sæti og á bar hótelsins, (í kjallara gamla 
hússins) er aðstaða fyrir 50 manns.
 
Aukin þjónusta
Með breytingum þessum getum við veitt ykkur aukna 
þjónustu og nýja möguleika varðandi gistingu og 
veitingar í áætlun ykkar. Ef spurningar vakna biðjum við 
ykkur vinsamlegast um að hafa samband (framtid@
simnet.is eða 478-8887) og munum við gera okkar 
besta til að veita ykkur upplýsingar um Hótel Framtíð 
og Djúpavog.

Dear visitors
With its new wing of guest rooms and panoramic sea 
and mountain views, Hotel Framtid in Djupivogur offers 
a comfortable stay in beautiful natural surroundings.    
 
46 Rooms  
Our new wing has 18 well-designed 17 m2 rooms with 
shower and wc, telephone and TV. We also have 28 
rooms with basin in several buildings, four new self 
–catering summerhouses, 25 m2 each and three 
appartments which are 150 meters from the main 
building.   
 
Restaurant  
The new restaurant has seating for 250 persons and is 
ideal for groups and special events.  The old 
restaurant is full of charm and character and can 
accommodate 40, with seating for a further 50 in the 
cellar bar.     
 
If you have any questions, please give us a call or send 
us an email at framtid@simnet.is and we will be happy 
to help you plan your holiday in the east of Iceland.     

Umhverfið
Dásamlegar, merktar gönguleiðir langar
sem stuttar nálægt sjó eða í kringum meitlaðar 
klettaborgir með grasi og blómaskrúða.
 
Íþróttamiðstöð með góðri aðstöðu og glæsi-
legri sundlaug, gufubaði, ljósabekk og tækjasal.
 
Langabúð menningarmiðstöð Djúpavogs og
safnahús sem tengist 400 ára verslunarsögu 
staðarins og Safn Ríkarðs Jónssonar.
 
Búlandstindur 1069 metra hár og stútfullur
af seiðandi orku, en ganga á hann er frekar 
auðveld og dásamleg…
 
Fuglaskoðun og fuglaskoðunarhús,
fjölskrúðugt fuglalíf í göngufæri.
 
Papey þekkt fyrir náttúrufegurð 
og fjölskrúðugt fuglalíf…
 
Álfar og tröll í stokkum og steinum 
og tignarleg álfakirkja, Rakkaberg…
 
Sandarnir töfra fram ævintýri...

Points of special interest
At the gateway to the east fjords, Djupivogur is a traditional 
fishing village with a long and fascinating history.  
 
Visit Langabúð our local history museum with a special 
exhibition dedicated to the works of local sculptor Ríkarður 
Jónsson and village handicrafts.  
 
Take a boat trip to the island of Papey, rich in history and 
bird life, with thousands of puffins and other seabirds.  
 
Choice of long and short walking trails along a spectacular 
coastline of volcanic sand beaches and rocky outcrops.  
 
Mountain hikes include the thrilling ascent of 1069 m 
Búlandstindur, offering breathtaking views.  
 
Sports centre with swimming pool, hot pots and sauna.  
 
Our nature reserve is home to 36 species of birds, amoung 
them ducks and waders, and is one of Iceland´s top bird 
watching areas.  Our bird hide will help you enjoy the bird life 
without disturbing it.  
 
Local landmarks rich in folklore and tales of 
elves and trolls.

Stangveiði
Starfsmenn hótelsins hjálpa þér við að skipuleggja 
veiðiferð sem kemur til móts við þínar þarfir. Hægt 
er að velja um tvær mismunandi ferðir, 
sjóstangveiði eða strandveiði. 

Í kringum Djúpavog er stutt sigling á  fjölmarga 
fengsæla veiðistaði. Báturinn er leigður með 
skipsstjóra og er hver ferð að lágmarki 4 klst. 
Bóka þarf með minnst viku fyrirvara.  

Strandveiði er ný tegund af stangveiði þar sem veitt 
er með sérstakri veiðistöng frá ströndum landsins.  

Á Hótel Framtíð er hægt að leigja búnað til 
strandveiði. 

Hægt er að velja um mislangar ferðir með 
leiðsögumanni, þó minnst tvær klukkustundir. 
Nauðsynlegt er að bóka ferðir í strandveiði með að 
minnsta kosti viku fyrirvara. 

Njóttu þess að veiða í einstakri náttúru Djúpavogs. 
Frábær og góð afþreying sem hægt er að stunda allt 
árið um kring. Farið er alla daga vikunnar ef veður 
leyfir. 

Angling 
The friendly staff hotel arranges two types of 
excursions in angling. Guests can either choose sea 
angling or shore angling. 

From Djúpivogur it is easy to access series of 
generous fishing places. Sea angling trip is minimum 
4 hours and the boat is rented with its captain. 
Bookings are to be made with at least one week´s 
notice. 

Shore angling is a new type of angling, in which you 
are equipped with a special fishing pole to catch fish 
right from the shore.  

At Hótel Framtíð in Djúpivogur, you can
rent all the equipment needed for such an 
experience.

Guided tours are available all year round, with the 
minimum being at least a two hour tour. Bookings 
are to be made with at least one week's notice. 

Don´t miss a chance to fish in the unique nature and 
beautiful environment in the Djúpivogur area.
See you there.

Fuglalíf
Fuglalíf á Djúpavog er einstaklega fjölbreytt en 
svæðið hér í kring hentar vel til fuglaskoðunar. 
Hingað koma fuglarnir fyrst á vorin og fara 
síðast á haustin. Einnig er hér talsvert af 
flækingum á hverju sumri. 

Njóttu þess að skoða fuglana í sínu 
náttúrulega umhverfi en hér er gott aðgengi að 
óspilltri náttúru. Einnig er hægt að ganga að því 
nokkuð vísu að sjá spendýr eins og seli og 
hreindýr án mikillar fyrirhafnar. 

Bird watching
Djúpivogur harbors rich bird life, renowned 
among bird lovers throughout the world and 
attracting great numbers of bird enthusiasts every 
year. In this area you can observe most Icelandic 
birds nesting in their natural environment without 
difficulties such as long walks or extra travelling.  

Mammals such as seals and reindeer can also 
be seen here frequently.  Some areas around 
Djúpivogur have international denotation and they 
have to be protected.


