
Geysir Camping

Almenn 
tjaldstæði

Laugarfjall

Tjaldvagnar
& fellihýsi

Velkomin á tjaldsvæðið á Geysi
Á tjaldsvæðinu geta náttúruelskendur og þeir ævintýragjörnu 
sem vilja vera frjálsir eins og fuglinn haft möguleika á að tjalda 
við jaðar hverasvæðisins með Geysi og Strokk í nokkurra metra 
fjarlægð. Látið hverinn vekja sig á morgnana eða svæfa sig á 
kvöldin. Tjaldsvæðið er í göngufæri við Geysir Glímu (veitingahús, 
kaffihús, ísbúð) Geysir veitingahús, Hótel Geysir og þjónustu-
bygginguna sem býður upp á fjölbreytta verslun og veitingar.
Í þjónustuhúsinu er aðstaða fyrir gæslu, sturtur, góð salernisaðstaða, 
salerni fyrir fatlaða og þvottaaðstaða. Leikvöllur er fyrir börnin.
Fjölbreytt afþreying er í boði á Geysissvæðinu endilega skoðið 
heimasíðu okkar fyrir frekari upplýsingar www.hotelgeysir.is
Tjaldsvæðinu er skipt upp þannig að hluti þess sem liggur að 
hverasvæðinu er eingöngu fyrir tjöld. 
Húsbílar, hjólhýsi, fellihýsi, tjaldvagnar og aðrir vagnar tjalda 
á sérsvæði þar sem einnig er boðið upp á rafmagn.

Umgengisreglur
• Greitt er fyrir tjaldsvæði og rafmagn við komu í þjónustuhúsi.
• Ökum varlega og höldum umferð ökjutækja í lágmarki.
• Ró skal vera á svæðinu frá 24:00 til 08.00 og umferð 
 ökutækja er ekki leyfð á þeim tíma.
• Verndum náttúruna. 
• Lausaganga dýra er bönnuð.
• Ekki skilja eftir sorp á svæðinu.
• Gestir bera ábyrð á eigum sínum á tjaldvæðinu.
• Gestir hafa aðgang að leiktækjum og aðstöðu á svæðinu 
 en börn eru alfarið á ábyrgð foreldra/forráðamanna.
• Öll meðferð opin elds er óheimil.
• Brot á reglum geta leitt til brottrekstrar frá tjaldsvæðinu.

Sýnum fallega umhverfinu okkar og náttúrunni virðingu, 
göngum snyrtilega um og tökum tillit til annarra gesta.
 

Welcome to Geysir camping area 
At the campsite, nature lovers who want to be free as the bird can 
have a chance to camp right next to the famous hot springs with 
Geysir and Strokkur a few meters away. The campsite is within 
walking distance of the hot spring area, amazing outdoor area of 
Haukadalur woods, Hotel Geysir and the restaurant / ice cream 
shop of Geysir Glíma. Furthermore you can find great selection 
in Geysir gift stores, outdoor clothing and souvenirs.
The service house has facilities for showers, toilets, toilets for 
the disabled and laundry facilities. 
A wide range of entertainment is available in the Geysir area, 
see our website www.hotelgeysir.is for further information.
The campsite is divided so that part of the campsite that is 
closer to the hot spring area is only for tents.
Caravans, campers, and other vehicles that need electricity are 
on the other side of the camping area.

Area rules
• Camping & electricity is paid in the service house upon arrival.

• Drive carefully & keep driving on the camping area to a minimum.

• The area must be quiet between 24:00 – 08:00 & 
 no traffic of motor vehicles are allowed at those hours.

• Do not cause damage to the nature.

• Animals must be in a lease.

• Garbage must be put in garbage containers.

• Geysir camping is not held responsible for the 
 properties of the guests.

• Children are at the responsibility of the adults on & 
 off the playground.

• Open fire is not allowed 

• Breaking these rules might result in expulsion from the area.


