
Fjölskylduvæn sundlaug
Sundlaug Grindavíkur er sannkallaður sælureitur fyrir alla fjölskyld-
una. Þar er 25 m útisundlaug, vatnsrennibraut, barnalaug með 
svepp og tveir heitir pottar og annar með nuddi. Jafnframt er  
gufubað og ljósabekkur. Ókeypis er í sund fyrir 16 ára og yngri. Þeir 
sem vilja komast í líkamsrækt geta skellt sér í Orkubúið sem er við 
hliðina á tjaldsvæðinu.
Þeir sem gista á tjaldsvæðinu greiða 2 fyrir 1 í sundlaugina.
 
Sumaropnunartími: 
Mánudag – föstudags kl. 07:00 – 21:00. 
Helgar kl. 10:00 – 17:00.

Glæsilegur golfvöllur
Húsatóftavöllur er 13 holur en unnið er að stækkun og verður 
hann 18 holur 2011. Völlurinn er skammt utan Grindavíkur og 
aðeins 4 km frá Bláa lóninu. Þetta er afar skemmtilegur völlur með 
glæsilegt útsýni. Neðri hlutinn við bakkana er dæmigerður strand-
völlur en efri hlutinn teygir sig inn í hraunið. Náttúrfegurðin er 
mikil og völlurinn hentar öllum kylfingum.
Golfklúbbur Grindavíkur rekur veitingasölu í golfskálanum á 
sumrin. 

Austurvegur 26  -  Sími/tel. 660 7323
grindavik@grindavik.is   -  www.grindavik.is

Útgefandi: Grindavíkurbær / 2010  -  Sími/tel.  420 1100
www.grindavik.is  -  www.visitgrindavik.is  -  grindavik@grindavik.is

Hönnun: Dínamít / Gunnar Júlíusson  -  Kort: Ólafur Valsson
Myndir: Þorsteinn Gunnarsson, Oddgeir Karlsson, Ómar Smári Ármannsson.

Prentun: Prentsmiðjan Oddi ehf.

Austurvegur 26
Sími/tel. 660 7323

grindavik@grindavik.is
www.grindavik.is

Hafnargata 12a
Sími/tel. 420 1190 & 660 7303
saltfisksetur@saltfisksetur.is

www.saltfisksetur.is
Open every day 11:00 - 6:00 pm 

Nýtt og glæsilegt tjaldsvæði
Sumarið 2009 var nýtt og glæsilegt tjaldsvæði tekið í notkun í 
Grindavík að Austurvegi 26.  Tjaldsvæðið er unaðsreitur fyrir 
fjölskylduna. Það er sérhannað og afgirt með öllum nútíma þæg-
indum fyrir þá sem dvelja í tjaldi, húsvögnum eða húsbílum. Tvö 
leiksvæði eru fyrir börnin með rólum, köstulum og kóngulóarneti. 

Stórt útigrill fyrir alla fjölskylduna. Aðgangur að rafmagni, 
fullkomin aðstaða til að losa ferðasalerni. Malbikuð og hellulögð 
bílastæði í innkomu tjaldsvæðisins.

„Til hamingju með eitt flottasta tjaldstæði landsins. Það er gaman 
að sjá hvað þið leggið mikinn metnað í að taka vel á móti gestum.“ 
(Úr viðhorfskönnun tjaldsvæðisgesta 2009).

Þeir sem gista á tjaldsvæðinu fá 2 fyrir 1 í sundlaugina, Saltfisk-
setrið og Bláa lónið.
Útilegukortið gildir á tjaldsvæðinu. 

www.grindavik.is
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Grindavíkurbær kemur ferðafólki sífellt á óvart. Þetta 2900 
manna samfélag er  heillandi, spennandi og skemmtilegur 
áfangastaður fyrir fjölskylduna í sumarfríinu. Hér er fjölbreytt 
afþreying og heillandi náttúra og gönguleiðir í landmiklu bæjar-
félagi og fjölmennasti ferðamannastaður landsins, Bláa lónið, er í 
túnfætinum.
 
Í Grindavík er glænýtt tjaldsvæði, fjölskylduvæn sundlaug, einn af 
bestu golfvöllum landsins, hið einstæða Saltfisksetur Íslands, 
vandaðir matsölustaðir og ýmis skemmtileg afþreying. 

Þeir sem vilja fá útrás geta farið í fjórhjólaævintýri, útreiðatúra eða 
hjólaferðir. Náttúran í landi Grindavíkur er best geymda leyndarmál 
landsins en sett hafa verið upp fróðleg upplýsingaskilti fyrir 
ferðamenn. Boðið er upp á eldfjalla- og hellaferðir og skoðunar-
ferðir um svæðið.

Frá tjaldsvæðinu er stutt í ýmsar gönguleiðir um gamlar þjóðleiðir 
eins og Prestastíg, Skógfellsveg og Reykjaveg. Hópsnes-
hringurinn er heillandi en þar eru m.a. skipsflök og gamlar 
minjar. Í landi Grindavíkur eru náttúruperlur á borð við Gunnu-
hver, Brimketil, Eldvörp, Kleifarvatn, Krísuvíkurberg og 
Seltún. 

Þá er gaman að sjá Reykjanesvita, skoða fjölskrúðugt fuglalíf, 
mannlíf og atvinnulíf við höfnina en Grindavík er ein stærsta 
verstöð landsins. Í Stakkavík er hægt að skoða nútíma fiskvinnslu 
sem mörgum finnst áhugavert. Þá er um að gera og nota 
tækifærið og dorga á bryggjunni. Þorbjarnarfell og nágrenni 
heillar útivistarfólk en þar er frábært útsýni.

Í Grindavík er margt skemmtilegt um að vera fyrir ferðafólk á 
sumrin. Sjóarinn síkáti er ein stærsta fjölskylduhátíð landsins, 
Jónsmessugangan nýtur mikilla vinsælda, Náttúruvikan á 
Reykjanesi er afar skemmtileg og þá stendur Grindavíkurbær 
fyrir gönguhátíð um verslunarmannahelgina sem nýtur vaxandi 
vinsælda. Sjá nánar á www.grindavik.is

Njótið lífsins og verið velkomin til Grindavíkur, fjölmennasta 
ferðamannastaðar á landinu! Þar finna allir eitthvað við sitt 
hæfi!

Saltfisksetur Íslands er einstakt í sinni röð og er jafnframt 
miðpunktur margvíslegrar menningarstarfsemi heimamanna og 
að auki aðdráttarafl og upplýsingarmiðstöð fyrir ferðamenn sem 
sækja staðinn heim. 

Safnið var opnað í september 2002 en Grindavíkurbær ásamt 
fyrirtæki í bænum lögðust saman á árarnar að reisa þetta 
glæsilega safn. 

Grindavík er stærsti saltfiskverkandi á landinu og sýningin í 
Saltfisksetri Íslands er því afar forvitnileg fyrir íslenska og erlenda 
ferðamenn, fróðleg fyrir skólafólk, sem getur hér kynnt sér 
mikilvægasta atvinnuveginn, og ánægjuleg fyrir hinn almenna 
Íslending sem fer í helgarbíltúr með fjölskylduna.

Saltfisksetur Íslands
Upplýsingamiðstöð ferðamanna

Hafnargata 12 a
Sími 420 1190 & 660 7303.

saltfisksetur@saltfisksetur.is
www.saltfisksetur.is

Opnunartími: kl. 11:00 - 18:00, alla daga
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