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eirubakki er en gammel hovedgård og gods
i Sydisland, kun ca. 100 km fra hovedstaden

Reykjavík. Der er drevet landbrug med får og

heste på Leirubakki i mere end 1000 år, og

desuden er der i de seneste år på stedet skabt en alsidig service

for turister: På gården ligger der et nyt hotel og en fin restaurant
samt faciliteter til møder og konferencer. Der er også et infor-

mationscenter for turister og Heklacentret, hvor man finder en
fin og moderne udstilling om Islands mest berømte og aktive

vulkan Hekla. Hekla er et højt og stort bjerg, 1491 m, og det
knejser højt over egnen, som Leirubakki er en del af.

Ved Leirubakki er der også en campingplads og udlejning af

heste med ture af en varighed fra en time op til mange dage.
Man kan bestille fisketegn på Leirubakki, for gården ligger ved
elven Ytri-Rangá, der er en af Islands største lakseelve hvor der

hver sommer fanges over 10.000 laks, fx over 14.000 i 2008!

Heklacentret.

Man kan også få mange andre former for service på Leirubakki eller lade personalet på Hotel Leirubakki skaffe den
efter individuelle behov og ønsker.
Hotel Leirubakki har en overordentlig fin placering midt
i Sydisland med kun en times kørsel til de fleste af Islands
historiske steder og naturperler. Der er fx kort til vulkanen
Hekla. Også til det gamle tingsted Þingvellir, til Gullfoss
og Geysir. Den lille by Vík på sydkysten ligger ikke langt
væk, og der ligger utrolig mange smukke steder endnu tættere på Leirubakki.
Overordentlig mange gæster foretrækker derfor at bo på
Hotel Leirubakki i et par nætter og gøre Leirubakki til
deres base i sommerferien og bruge dagene til at køre
rundt i Sydislands smukke egne, fange laks eller tage på
rideture, og så om aftenen nyde den lækre mad som Hotel Leirubakkis og Heklacentrets gourmetkokke serverer i
den første klasses restaurant med udsigt til Hekla.

På Leirubakki er der masser af naturligt geotermisk vand der

ikke blot bliver brugt til at varme gårdens bygninger op men
også til varme bade og gryder. Det er yderst populært blandt

gæsterne at få sig et bad i kogende varmt vand efter en lang
dag på udflugt eller til møde.

Om vinteren nyder gæsterne ofte de smukke nordlys der spiller

på himlen, og om sommeren betages de af midnatssolen når

der er lyst hele natten. Der er også sauna på Hotel Leirubakki,
og man kan bestille massage, frisør og skønhedspleje.

Som nævnt er restauranten på Leirubakki ny og af en klasse

der tåler sammenligning med de bedste restauranter i en
hvilken som helst storby. Der serveres oksesteg, lammesteg

og lækre fiskeretter fra elvene og søerne omkring Leirubakki,
for ikke at tale om fangster fra Nordatlanten der omgiver
Island. Man kan også få ægte gamle islandske retter der ser-

veres som forretter eller smagsprøver, nogle gange i gamle
kampestensbygninger. Her kan nævnes fermenteret haj, fladbrød af rugmel med smør eller røget lammekød, leverpostej af
lammekød eller tørret, banket fisk. — Retter af den karat kan

kun skylles ned med islandsk brændevin, Den Sorte Død, og
kold islandsk øl!

Hotel Leirubakkis medarbejdere vil med glæde besvare alle forespørgsler og give tilbud og hjælpe til
med at skræddersy gæsternes besøg efter deres individuelle behov. For nærmere oplysninger:
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Hotel Leirubakki og Heklacentret, Leirubakka, IS-851 Hella, Island.
Tlf.: +354-487 8700.

