
Accommodaties op IJsland 

IJsland accommodaties gezien door Bert Harte 

 

In september reisde ik rondom IJsland 

om partners te bezoeken, materialen te 

inspecteren en nieuwe contacten te 

leggen. Extra aandacht had ik voor 

rolstoel toegankelijkheid, reizen met 

Covid beperkingen en de situatie rond de 

heen- en terugvlucht. 

 

In deze blog neem ik accommodaties 

onder de loep. 

 

In IJsland is gedeeld sanitair heel 

normaal. Niet iedere (zakelijke) reiziger vindt dit fijn; wachten op een ander totdat de douche 

of het toilet weer vrij is. En tijdens de coronaperiode werd de vraag om privé sanitair 

natuurlijk groter. Grappig genoeg hebben veel accommodaties op het platteland wel weer een 

gratis hot-tub terwijl die in de stad dikwijls ver te zoeken is. Nog leuker is een natuurlijk 

warmwater poel! 

 
  

Hotels 

In de steden met hotels waren en-suite badkamers al ingeburgerd maar meer en meer zie je 

ook de particuliere accommodaties de switch maken. Buiten de steden groeit het besef dat een 

investering in extra sanitair meer klanten oplevert. 

Overal geldt: een eigen badkamer is altijd duurder. 

Zodoende kan er meer en meer geboekt worden in een accommodatie met eigen sanitair op de 

kamer. De hot-tubs blijven natuurlijk en je ziet ook meer sauna’s in hotels en guesthouses. In 

de sauna's moet je gekleed blijven, dat wil zeggen in zwembroek, bikini of badpak. 

  



Hotels zijn vooral in de steden goed vertegenwoordigd. In Reykjavik en Akureyri is er 

redelijk wat te kiezen. Daarbuiten wordt de spoeling dunner maar het comfort zeker niet. Een 

keten als Foss Hotels heeft rondom IJsland hotels met dezelfde standaard. Hotel Varmland is 

familiebezit, onlangs (zomer 2021) opgeleverd en kan zich meten met alle Europese 3-4 

sterrenhotels. En zo vind je over het eiland verspreid diverse onafhankelijke hotels met hoge 

service. In het Blabjorg Guesthouse zijn alle budgetten welkom en vind er zijn MIVA-kamers. 

Hot tubs met uitzicht over de baai, een stoomhut en een binnensauna. 

  

  
Hotel Varmland en Blabjorg Guesthouse 

Guesthouses 

Door heel IJsland vind je guesthouses. Vaak wonen de eigenaars er zelf ook. Dit betekent 

soms dat je in een familiehuis huis slaapt waarbij kamers geschikt zijn gemaakt voor verhuur 

aan reizigers. 

  

Er zijn ook guesthouses in gebouwen die ooit een andere functie hadden maar geschikt om 

aan te passen naar accommodatie. Zo sliepen wij in een voormalige politiekazerne en een 

voormalige kostschool. 

  

 

Guesthouses zijn verplicht geregistreerd en hebben een licentie om mensen onderdak te 

bieden tegen betaling. Ze zijn dus legaal. 



   

 

Hostels 

Hostels zijn populair onder backpackers en reizigers die op low-budget basis slapen. Het 

leuke aan hostels is dat je gemakkelijk contact hebt met andere reizigers die uit alle hoeken 

van de wereld komen. Het sanitair is gedeeld, evenals de keuken en de koelkast/diepvriezer. 

Als je gaat koken ben je afhankelijk van het keukengerei wat voorhanden is. 

Een typisch hostel-gebruik is het opzettelijk achterlaten van overblijfsels zodat een volgende 

er iets mee kan doen. Dit kunnen boeken zijn (in de gemeenschappelijke zitruimte), 

douchegel, shampoo in de douche of kruiden, spaghetti en olijfolie in de keuken. 

Sommige hostels serveren ontbijt of meer. 

  

  
Puffin Hostel in Vík 

 

Bed & breakfast 

Bed & breakfasts zijn er zoals je die uit Nederland en andere landen kent. Je bent soms de 

enigste die er verblijft, een andere keer zijn er meerdere kamers met gasten. Ze staan op de 

meest uiteenlopende locaties. Qua uiterlijk soms vergelijkbaar met hostels maar veel 

persoonlijker. 

 Vakantiewoningen 

Vakantiewoningen zijn privébezit en worden aan bijvoorbeeld families of groepen verhuurd, 

meestal voor meerdere nachten. Erg aantrekkelijk als uitvalsbasis voor gezinsuitstapjes. Je 

hebt die woningen helemaal voor jezelf. Vaak is de hot-tub standaard aanwezig en is de 

locatie mooi gelegen. 

  



  

Cottage 

Een cottage kan het midden houden tussen een kleine familiewoning en een strandhuisje. 

Over het algemeen zijn ze comfortabel en vooral geschikt voor gezinnen of koppels die wat 

rustiger, ongestoord en ruimer willen overnachten dan op een hotelkamer. Dikwijls zijn ze 

economischer. 

Cottages hebben meestal eigen sanitair en een keuken of kitchenette. Kijk van tevoren goed of 

die wel of niet aanwezig zijn. Er is geen standaard voor. Vooral 's winters fijn om te weten. 

  

   

 

Kamperen 

Een mooie manier om in je eigen bubbel te reizen en maximale vrijheid te genieten is een 

kampeerauto. Deze heb je echt in alle soorten en maten te huur. Van een aangepaste 

bestelauto tot de uitgebreide campers met toilet en douche. Bharte-reizen heeft een partner 

gevonden die alle soorten en maten campertjes en campers in het wagenpark heeft. 

  



  

 
  

Campings zijn meestal goed voorzien. Toiletten, zelfs voor rolstoelers, douches, een 

gemeenschappelijke ruimte en ruime staanplaatsen. 

Kampeerauto’s zijn er vaak ook welkom. 

 

Wildkamperen is in principe verboden tenzij je toestemming hebt van de landeigenaar. 

Het ruige binnenland is niet geschikt voor standaard campers maar des te meer voor 

wandelaars met een eigen tent. Hoewel je op aangegeven plaatsen moet kamperen zijn die 

plaatsen buitencategorie wat betreft schoonheid, omgeving en rust. 

  



  

 

 

Voor al deze accommodaties kan je terecht bij Bharte-reizen! 

  

 Heb je n.a.v. dit verslag misschien vragen dan ben ik slechts een e-mailtje (belletje/appje) 

van je verwijderd! 

App of bel me direct! +31629215044 

http://wa.me/31629215044
http://wa.me/31629215044
http://wa.me/31629215044

