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Saga skemmtiferðaskipa við Ísland 

 Upp úr 1880 byrjuðu skemmtiferðaskip að 
leggja leið sína til Íslands

 1884 komu skemmtiferðaskipin Eothen
(400 smálestir) og Ceylon (2.200 smálestir) 
til Reykjavíkur

 Árið 1905 komu tvö stór skemmtiferðaskip 
til Reykjavíkur, Furst Bismarck sem var 
8.300 lestir og Hamburg sem var 10.500 
lestir.

Gísli Jóhann Hallsson



Stærsta skipið hingað til árið 2014

 Royal Princess
• 142.714 tonn

• 330 m langt

• 47 m breitt

• 8,5 m djúprista

• 3.114 farþegar

• 1200 Í áhöfn

Gísli Jóhann Hallsson



Stærra skip 2018

 MSC Merviglia
• 167.600 tonn

• 316 m langt

• 50 m breitt

• 4500 farþegar

• 1536 í áhöfn

Gísli Jóhann Hallsson



Lengsta skipið 2019

 Queen Mary II
• 149.215 tonn

• 345 m langt

• 41 m breitt

• 10,3 m djúprista

• 2620 farþegar

• 1254 Í áhöfn

Gísli Jóhann Hallsson



Hverjir fá tekjur af komum skemmtiferðaskipa

 Ríkið: Fær skatttekjur í formi vitagjalda og tollafgreiðslugjalda

 Hafnir: Tekjur af hafna- og þjónustugjöldum

 Þjónustuaðilar: Eru þeir aðilar sem þjónusta skipin beint

- Skipaumboðsmenn: Sjá um að þjónusta skipið, annast samskipti við hafnir, opinbera aðila 
og innlenda birgja

- Ferðaþjónustuaðilar: Skipuleggja ferðir fyrir skipafélögin

- Rútufyrirtæki og leiðsögumenn:  Koma ferðamönnum á leiðarenda undir leiðsögn

- Birgjar: Sjá um aðföng um borð í skipin

- Aðrir þjónustuaðilar: Viðgerðir á ýmiskonar búnaði,skemmtikraftar, sorphirða o.þ.h.







Fjöldi ferðamanna til Íslands 1949 - 2016



Ferðamannaspáin fyrir Ísland árið 2017

 Árið 2017 er áætlað að ferðamenn verði 2,3 milljónir skv. ferðaþjónustuskýrslu 
Íslandsbanka

 Það er 30 % fjölgun frá árinu 2016

 Af þessum heildarfjölda eru í kringum 127 þúsund sem koma með 
skemmtiferðaskipum

 Miðað við þær áætlanir þá eru 6 % ferðamanna að koma með 
skemmtiferðaskipum en 94 % með flugvélum



Hafnir sem taka á móti skemmtiferðaskipum



Fjöldi farþega og þjóðerni



Farþegaskip í Reykjavík



Stærð skipa sem koma til Reykjavík að breytast



Stærð skipa sem koma til Reykjavík að breytast





Cruise Baltic

 Cruise Baltic gerði ánægjuleikakönnun meðal farþega fyrir árið 2016

 28 hafnir voru kannaðar og skoðað hvað farþegum fannst skipta mestu máli á 
hverjum stað.  Hér að neðan verða talin þau atriði sem farþegum fannst mestu 
máli skipta. 

Bryggjan

 Að fólk finni fyrir því að það sé velkomið á staðinn

 Tekið sé á móti fólki með tónlistaratriði

Höfnin

 Að einhvers konar þjónustuhús sé á staðnum sem fólk getur leitað til ef þeim 
vantar upplýsingar.

 Að upplýsingarbæklingar um viðeigandi stað sé til staðar



Cruise Baltic
Samgöngur

 Almennir leigubílar séu til staðar fyrir þá sem ætla ekki í skipulagðar ferðir

 Að vegalengd til miðbæjar sé innan við 1 km frá höfninni. 

Verslun og annað aðdráttarafl

 Boðið sé upp á ókeypis bæklinga um áfangastaðinn

 Að búðir séu opnar á sunnudögum og hægt sé að greiða með greiðslukortum

Samstarf milli áfangastaða og útgerðanna

 Að hver áfangastaður eigi til myndband/myndir af sinni hafnaraðstöðum.

 Að passað væri upp á að leiðsögumenn væru með tilskyld réttindi.

Aðstaða til hringsiglinga

 Alþjóðlegur flugvöllur sé innan klukkutíma frá miðbæ og höfn. 

 Boðið sé upp á frítt Wifi á hafnarsvæði





Hvernig hefur Reykjavík verið að koma 
út sem áfangastaður



Framtíð ferðaþjónustunnar á Íslandi til 2030
- Unnið af KPMG fyrir Stjórnstöð ferðamála -







Takk fyrir áheyrnina !


