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101 REYKJAVÍK

101 Reykjavík er hjarta borgarinnar og iðar miðbærinn að 
mannlífi allt árið um kring. Borgin er vinsæll viðkomustaður í 
Evrópu og mikið líf að finna á hverju götuhorni.

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í miðbæ Reykjavíkur á 
undanförnum árum og hefur ásýnd borgarinnar tekið miklum 
breytingum. Gamlar byggingar öðlast nýtt líf samhliða 
nýbyggingum sem rísa og setja svip sinn á bæinn. 



ÞJÓNUSTA / AFÞREYING

Reykjavík er miðstöð menningar og er að finna í borginni fjölda safna, 
leikhús, útilistaverk og aðra menningarstaði. Listasafn Íslands og 
Reykjavíkur eru í göngufæri.

Sundlaugar er að finna víðs vegar um borgina en sú næsta er hin sögufræga 
Sundhöll Reykjavíkur. Sundlaugarnar eru mikilvægur þáttur í menningu og 
daglegu lífi íbúa og eru einnig mikið sóttar af ferðafólki.

Háskólarnir, tónlistarskólar og listaháskólinn eru allir í næsta nágrenni 
og því einfalt mál að ganga eða hjóla til að sækja nám og lítil þörf fyrir 
einkabílinn.

Fjöldi veitingastaða, kaffihúsa, verslana er að finna allt um kring og fátt 
skemmtilegra á björtum sumardegi að ganga niður Laugaveginn í góðra 
vina hópi.



Laufásvegur 73 | Neðri hæð

Neðri hæðin skiptist í svefnherbergi með aðgegni 

að spa rými þar sem er að finna gufubað, 

steyptan flísalagðan heitan pott og góðri sturtu 

aðstöðu og salerni ásamt þvottahúsi.

Hluti að neðri hæðinni er stórt rými með 

svefnherbergi og sér baðherbergi með flísum á 

gólfi og litlu eldhúsi, parket á gólfum.

Undir stiganum er lítil geymsla. Útgengt er út í 

garð af  neðri hæðinni.

Bílskúrinn telur alls 24 fermetra. Hefur mest 

megnis verið notaður sem geymsla







Laufásvegur 73 | Miðhæð
 
Aðalinngangur er á miðhæð, þar skiptist 

eignin í forstofu með fataskáp og flísum á 

gólfi, gestasnyrting með upphengdu salerni og 

handlaug. Stofan er opin með borðstofu auk 

arinstofu, parket á gólfum. Úr borðstofunni 

er útgegni út í garð. Eldhúsið er virkilega 

snyrtilegt með góðu borð- og skápaplássi ásamt 

innbyggðum tvöföldum kæliskáp. Innréttingin er 

með Granít borðplötu og dökkum skápahurðum, 

flísar á gólfi.







Laufásvegur 73 | Efri hæð

Efri hæðin skiptist í stórt hjónaherbergi með 

aðgengi inná stórt baðherbergi. Hjónaherbergið 

er með góðu fataherbergi og setu aðstöðu. 

Baðherbergið er með flísum á gólfi og veggjum, 

stór og rúmgóð sturta, upphengt salerni, 

frístandandi baðkeri og góð innrétting með 

tveimur vöskum. Af  stigapallinum er útgegni 

út á svalir. Sjónvarpshol er á hæðinni, úr 

sjónvarpsherberginu er stigi upp á efstu hæð.







Laufásvegur 73 | Rishæð
 
Skv. Þjóðskrá og teikningu af  ris herbergi er 

eignin skráð:

íðbúðareign alls 236,2

Bílskúr alls 24,0

íbúð (áður sameign) alls 73,8

Samtals er eignin alls 334 fm
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