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Snorrastofa
menningar- og miðaldastofnun  

Snorrastofa býður aðstöðu til fræði- og 
nýsköpunarstarfa í þægilegu og sögulegu 
umhverfi. Dvöl í gestaíbúð eða stúdíóherbergjum 
með aðgangi að góðu bókasafni í miðaldafræðum.  
Rómuð aðstaða fyrir fundi, ráðstefnur og tónleika.

Gisting

Gestaíbúð (vikuleiga)
• Vika 40.000 kr.
• Viðbótarvika 15.000 kr.

Herbergi í gamla héraðsskólahúsinu
Tveggja manna studioherbergi með baði  
og aðgangi að eldhúsi og stofu

• Vika 25.000 kr.
• Viðbótarvika 10.000 kr.
• Sólarhringur 7.000 kr.

Fundir, ráðstefnur, tónleikar

Ráðstefnusalur í gamla héraðsskólahúsinu
80 sæti við borð, eða 100 sæti í röðum
• Dagur 35.000 kr.

Fundarherbergi (3) í héraðsskólahúsi
10–12 sæti við borð 
• Dagur, hvert herbergi 20.000 kr.

Bókhlaða
25 sæti við borð, eða 70 sæti í röðum
• Dagur 35.000 kr.

Finnsstofa
12 sæti við borð, eða 30 sæti í röðum
• Dagur 30.000 kr.

Reykholtskirkja
270–300 sæti
• Tónleikar  

og samkomur 45.000 kr. + stefgjöld

Allar nánari upplýsingar á snorrastofa.is

Verið velkomin í Reykholt

Snorrastofa
Cultural and Medieval Centre 

Snorrastofa offers accomodation and facilities for 
scholars and artists in a historic site surrounded 
by a great nature. Planning a conference, a 
meeting or a concert out in the countryside,  
you will find charming facilities in Reykholt. 

Accommodation

Guest apartment (weekly rent)
• Week ISK 40.000
• Additional week ISK 15.000

Double rooms in the old District School
Studio rooms with private bath  
and shared kitchen and living room

• Week ISK 25.000
• Additional week ISK 10.000
• Day ISK 7.000

Meetings, conferences, concerts

Conference hall in the old District School
80 seets at tables, or 100 seets in rows
• Day ISK 35.000

Meeting rooms (3) in the old District School
10–12 seets at tables
• Day, each room ISK 20.000

Library
25 seets at tables, or 70 seets in rows
• Day ISK 35.000

Finnsstofa
12 seets at tables, or 30 seets in rows
• Day ISK 30.000

The Church of Reykholt
270–300 seets
• Concerts  

and gatherings ISK 45.000 + authors royalities

For further information, visit snorrastofa.is

Welcome to Reykholt


