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Fyrirmyndaráfangastaðir
• Verkefni í Vegvísi í ferðaþjónustu 2015-2020

• Samstarf ANR og UAR

• Frönsk fyrirmynd: Grand Sites de France - franskir ráðgjafar

• Heildstæð nálgun í áfangastaðastjórnun sem miðar að:

- Verndun náttúru, menningarsögulegra minja og landslagsheildar svæðisins

- Hágæðamóttöku gesta í samræmi við staðargæði

- Virðingu fyrir íbúum, staðaranda og framþróun svæðisins



• Áfangastaðir á Íslandi sem teljast einstakir á lands-
eða heimsvísu. Meginaðdráttarafl þeirra eru
náttúrufyrirbæri og/eða menningarsögulegar minjar
sem mynda sérstætt landslag eða landslagsheildir. 
Þær eru vel þekktar og eru hluti af ímynd landsins.

• Fjölsóttir áfangastaðir sem ferðamenn sækja allt árið
um kring. Við umsjón þeirra er unnið að sjálfbærni á 
öllum sviðum.

• Staðir þurfa að sýna fram á langtímaskuldbindingu til
þess að framfylgja skilgreindum viðmiðum við stjórnun
og skipulagningu m.a. hvað varðar hönnun innviða, 
aðgengi, fræðslu, öryggi, álagsstýringu, stafræna
innviði o.fl.



Skilvirkt samgöngukerfi

Umsjónarleg ábyrgð er skýr

Ákvarðanir byggja á áreiðanlegum gögnum

Fræðsla og upplýsingagjöf til fyrirmyndar

Umhverfi staðarins til fyrirmyndar

Innviðir vandaðir og falla vel að landslagi

Grunnþjónusta fyrir gesti allt árið um kring

Öryggisáætlun er til staðar

Álagsstýringu er beitt 

Staðurinn er fjárhagslega sjálfbær

Upplifun heimamanna er jákvæð

Upplifun gesta er jákvæð
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Áfangastaðirnir



Vinnustofur 
• Fyrstu áfangastaðir í eigu og umsjón ríkisins

• Opnað á fleiri staði 2022



Þingvellir



Geysir



Gullfoss



Jökulsárlón



Heiti og vörumerki



Nýtt heiti og vörumerki

• Einfalt en hefur víðtæka merkingu

• Kveikir stolt heimamanna

• Vekur forvitni gesta



Varða

















Horft til framtíðar



www.varda.is

http://www.varda.is/
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