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KYNNINGARBLAÐ

Kvosin Downtown Hotel er frábærlega vel staðsett hótel í hjarta Reykjavíkurborgar.

333 kr
á dag*

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Einstök
íslensk
upplifun

MYND/GAUI H PHOTOGRAPHY

Kvosin Downtown Hotel
er frábærlega vel staðsett í
hjarta Reykjavíkur. Hótelið
býður upp á 24 einstaklega
rúmgóð og fallega hönnuð
herbergi. Í sama húsi er
einnig Klaustur Downtown
Bar sem leggur megináherslu á góða upplifun og
afar gott vöruúrval. ➛2
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Guðný Kemp,
hótelstýra
Kvosin Downtown Hotel, og
Joe Compton,
forstjóri RAM
ehf., sem rekur
Kvosin Downtown Hotel og
Klaustur Downtown Bar.
MYNDIR/GAUI H
PHOTOGRAPHY

Framhald af forsíðu ➛

K

vosin Downtown Hotel er
lítið og fallegt hótel sem var
opnað í lok árs 2014 og er
í miðborg Reykjavíkur. Staðsetningin er frábær fyrir gesti hótelsins
enda stutt í mörg af betri söfnum
borgarinnar, frábærir veitingastaðir
í næsta nágrenni og stutt í fjörugt
næturlífið. Þótt hótelið sé staðsett í
hjarta borgarinnar verða gestir fyrir
engum truflunum þar sem hótelið
stendur í skjóli Austurvallar og
Dómkirkjunnar segir Joe Compton,
forstjóri RAM ehf., sem rekur Kvosin Downtown Hotel og Klaustur
Downtown Bar. „Gestirnir okkar
gætu ekki beðið um betri nágranna
því dómkirkjan og Alþingi halda
aldrei fyrir þeim vöku.“
Kvosin Downtown Hotel er lúxus
„boutique“ hótel í eigu og rekstri
einkaaðila segir Joe. „Við erum ekki
hluti af stærri hótelkeðju og getum
því algjörlega einblínt á gesti okkar
hér og veitt þeim hámarksþjónustu
og upplifun.“
Á litlu hóteli skiptir máli að að
starfsfólkið sé fjölhæft segir Joe og
nefnir sem dæmi að hótelstjórinn
hafi lært til kokks og einn af starfsmönnum móttökunnar, sem er
kanadískur, tali fjögur tungumál.
„Sá sem sér um viðhaldið hér hefur
tekið upp og unnið myndbönd
fyrir Icelandair og ýmsar íslenskar
hljómsveitir auk þess hann hefur
gefið út ljósmyndabók. Sjálfur er ég
einnig vínþjónn og búinn að klára
tvö af þremur stigum frá Court of
Master Sommeliers. Við þurfum
öll að leggja eitthvað af mörkum og
gera okkar allra besta.“

Einstök herbergi

Hótelið býður upp á 24 afar rúmgóð herbergi, þar af eru 23 þeirra
með eldunaraðstöðu. „Ég hugsa að
við séum með stærstu hótelherbergin í Reykjavík, mögulega að
undanskyldum íbúðahótelunum.
Stærð herbergjanna er frá 26 m²
upp í 60 m² sem setur þau í sama
flokk og svítur á alþjóðlegum mælikvarða.“
Hönnun hótelsins er einstök og
flest herbergjanna hafa svalir með
útsýni yfir Alþingishúsið og dómkirkjuna. „Ýmislegt í herbergjunum
er sérsmíðað, t.d. eldhúsinnrétt-

Klaustur Downtown Bar býður m.a. upp á gin & tonic seðil. Allir drykkir innihalda íslenskt hráefni.

ingar og rúm. Verandi útlendingur
sjálfur og einn af fyrstu gestum
hótelsins sem ferðamaður tengi ég
vel við væntingar og kröfur ferðamanna til hótels og upplifunar á
Íslandi. Við reynum eftir fremsta
megni að gefa gestum okkar einstaka íslenska upplifun og viljum að
gestirnir séu partur af sögu okkar.“
Herbergin hafa hvert sitt nafn
sem mörg eru tengd við íslenska
náttúru, listamenn eða sögur auk
þess sem hvert herbergi hefur
mismunandi ljósmynd af götulífi
Reykjavíkur teknar af listamanninum Gaui H photography. „Listamaðurinn Arngrímur Sigurðsson
málaði stóra veggmynd fyrir okkur
í garðinum en myndin túlkar öll
nöfn herbergjanna.“
Hann nefnir einnig að starfsmenn móttökunnar kenni gestum
íslenskt orð dagsins. „Við erum
einnig með YouTube rás þar sem
gestir okkar geta séð gönguleiðir í
miðbænum ásamt landslagsmyndböndum. Við njótum þess að
hjálpa gestum okkar að ná fram
þeirri upplifun sem þeir vænta og
bjóðum þeim svo góða nótt með
smákökum, mjólk og handskrifuðum kveðjum.“
Joe segir starfsfólkið gefa hótelinu sál. „Allt frá fyrstu spurningum
um bókanir þar til löngu eftir
brottför hafa gestir okkar stöðugt
aðgengi að starfsmanni í móttöku í gegnum tölvupóst, síma og
skilaboðakerfi. Það skiptir sköpum

Garður hótelsins er opinn yfir sumarið og hýsir reglulega tónleika og ýmsa
viðburði.

Mörg falleg herbergin hafa útsýni yfir Alþingi.

Við flytjum inn vín
á borð við gin og
viskí sem fást hvergi
annars staðar hér á landi
og verðleggjum þau
þannig að sem flestir geti
auðveldlega prófað nýja
drykki.
fyrir gesti að hafa leiðsögn fyrir
og á meðan dvöl stendur og þeir
eru yfirleitt hissa og glaðir að hitta
manneskjuna augliti til auglitis sem
aðstoðar þá við bókanir og ferðir

áður en að dvölin hefst. Enda hefur
hótelið unnið Certificate of Excellence frá TripAdvisor fyrir þjónustu
árin 2017 og 2016 en fyrir rómantískasta hótelið árið 2015. Þetta
er starfsfólkinu okkar að þakka
og mikill sigur fyrir 24 herbergja
hótel.“

Nýjar uppgötvanir

Klaustur Downtown Bar er staðsettur í sama húsi og hótelið og er
með fallegri börum borgarinnar.
Á meðan áherslur hótelsins snúa
að erlendum ferðamönnum er
hlutverk barsins að kynna fyrir
Íslendingum gott vín af ýmsu tagi.
„Við flytjum inn vín á borð við gin

og viskí sem fást hvergi annars
staðar hér á landi og verðleggjum
þau þannig að sem flestir geti auðveldlega prófað nýja drykki.“
Hann segir klaustur almennt vera
staði þar sem munkar eða nunnur
geta komið saman og lært. „Það er
ástæðan fyrir því að ég valdi þetta
nafn á barinn. Við höfum aldrei
viljað vera heitasti nýi staðurinn,
fylla hann af eins mörgum gestum
og hægt er og selja drykki á hæsta
mögulega verði. Við viljum að
fólk uppgötvi okkur og reynum
að komum þeim skemmtilega á
óvart. Ef gestir okkar prófa nýtt vín
eða gin hjá okkur, og það breytir
skoðunum þeirra eða kemur þeim
á óvart, þá tel ég okkur hafa náð
markmiði okkar. Vín eru ástríða
mín og ég prófa hverja einustu
vöru, skrifa bragðskýringar og
býð einungis upp á vín í hámarksgæðum.“
Í dag eru 140 léttvín á seðli barsins, þar af kosta yfir 50 flöskur undir
8.000 kr. „Hér má finna amerísk og
áströlsk vín sem við flytjum inn og
yfir 40 gintegundir og 30 viskítegundir. Einnig höfum við sérstakan
gin & tonic seðil sem hefur verið
mjög vinsæll. Hann inniheldur sjö
drykki sem allir innihalda íslensk
hráefni.“
Nánari upplýsingar má finna á
www.kvosinhotel.is og www.
klaustur.bar.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Þjónusta

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Húsaviðhald

Spádómar
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
RVERK FLOTUN SANDSPARSL - MÁLUN
- TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Hreingerningar

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

FORD KUGA TITANIUM
nýskr.04/2016, ekinn 20 Þ.km, dísel,
sjálfskiptur, dráttarkrókur ofl. Verð
4.890.000 kr. Raðnr. 256450 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

GOLFBÍLL !

Yamaha YDRE týpa 48 Wolt golf-bíll
árg 2013 með lokuðu húsi, verð
aðeins 1.090 millj einnig hús laus
golf-bíll verð 800 þús 897 2908 !!!

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
GOTT VERÐ !

Ford Transit Custom L3-H3 háþekja/
langur 09/2015 ek 23 þ.km verð
aðeins 3.3 mil + VSK !!! Er á staðnum

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Bátar

SJÁLFSKIPTUR !

Honda Jazz Elegance 05/2012 ek
104 þ.km verð nú 1.390 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

NÝTT - NÝTT - NÝTT
HEIMAV
A ÍKUR PLÖTUKRÓKA
AV
NR. 12

Góð reynsla - meiri afli Heimavík
ehf Heimavik.is sími 892-8655

Hjólbarðar

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

NÝJU
Ý SAILUN DEKKIN Á
ÝJU
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Varahlutir

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Óska eftir verkamönnum til starfa
sem fyrst Potszebuje pomocnikow
do pracy jak najszybciej.
Upplýsingar í síma: 618-7712

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

S. 893 6994

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
D RASÍMAKERFI S. 896 6025
DY

Save the Children á Íslandi

GS-Verk. Sólpallar og hellulagnir.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Sími 655-9797

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com
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Keypt
Selt

Heilsa

Til sölu

Atvinna

Nudd
Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

Atvinna í boði

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Óskast keypt

Húsnæði
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Til bygginga

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

LOKAÐ ER 6-20 JÚNI
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

108 Reykjavík

VANUR STARFSKRAFTUR
ÓSKAST Á
HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þarf að tala íslensku, ekki yngri
enn 25 ára. Hjólbarðaverkstæði
Grafarvogs. S. 661 6614 Berglind /
6603812 Þorsteinn

Opið allan sólarhringinn

Álheimar ehf óskar eftir að
ráða vélvirkja eða vanan mann í
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða.
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is
www.alheimar.is

í Engihjalla,
Vesturbergi og
Arnarbakka

Save the Children á Íslandi

Save the Children á Íslandi

Hundurinn okkar Lola 10
mánaða Yorkshire Terrier er sárt
saknað vorum í sumarbúðstað í
Svignaskarði við Borganes og náði
að stinga af laugardaginn 27 maí.
Hún er örmerkt og með bláa ól um
hálsinn Fundarlaunum heitið Uppl.
S 778 7824 866 7946

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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Tapað - Fundið

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR
ÓSKAST

RÁÐNINGAR

Intellecta ehf.

Tilkynningar

511 1225

intellecta.is

