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Brotastarfsemi í ferðaþjónustunni  - Erlendir ferðaskipuleggjendur  
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 l   

Alþýðusamband Íslands hefur aflað sér eftirfarandi upplýsinga hvað varðar erlenda 

ferðaþjónustuaðila sem skipuleggja ferðir um Ísland fyrir erlenda ferðamenn.1 

Vaxandi fjöldi erlendra ferðaskipuleggjenda bjóða styttri og lengri ferðir um Ísland. 

Ekki er óalgengt að um sé að ræða 4 til 12 daga ferðir, með hópferðabifreiðum, minni 

farartækjum/jeppum (og jafnvel skipum sem sigla á milli áfangastaða). Það virðist 

sammerkt þessum fyrirtækjum að starfsemi þeirra er ekki skráð hér á landi (eða með 

mjög takmörkuðum hætti) og að þau nýta sér starfskrafta erlendra fararstjóra, 

„leiðsögumanna“ og „ökuleiðsögumanna“ sem ekki hafa réttindi eða njóta launa og 

annarra starfskjara í samræmi við íslenska kjarasamninga og lög eða greiða hér á 

landi skatta og önnur gjöld af tekjum sínum.  

Rétt er að geta þess að upplýsingar um þessa erlendu ferðaþjónustuaðila eru oft 

mjög takmarkaðar, en byggja á upplýsingum sem Alþýðusambandið hefur fengið úr 

íslensku ferðaþjónustunni og með því að skoða internetið. Hér á eftir verða nefnd 

nokkur dæmi sem hefur rekið á fjörurnar. Alls ekki er um tæmandi upptalningu að 

ræða. 

  

Islande 66°Nord  (66°Nord)2  http://www.66nord.com/recherche/pays/islande   

Islande 66 Nord, 2 rue Vaubecour 69002 Lyon France (skv. vefnum 66°Nord, 36-37 

Quai Arloing – 69009 LYON) skipuleggur 4 - 12 daga ferðir um Ísland fyrir 

frönskumælandi einstaklinga og hópa. Boðið er upp á ferðir allt árið þótt framboðið 

sé mest yfir sumartímann. Fyrirtækið er skráð sem Islande 66 nord með aðstöðu að 

Gjótuhrauni 6, 220 Hafnarfirði. Fyrirtækið er hins vegar ekki með aðstöðu þar lengur. 

                                                      
1 Tekið skal fram að hér er ekki verið að tala um erlenda ferðaþjónustuaðila/ferðaskrifstofur sem koma 

með ferðahópa hingað til lands t.d. með rútubifreiðum ferðast um landið og yfirgefa það svo aftur að 

ferð lokinni.  
2 Ekki er alveg á hreinu hvort um sama fyrirtækið er að ræða.  

http://www.66nord.com/recherche/pays/islande
http://www.66nord.com/recherche/pays/islande
http://www.66nord.com/recherche/pays/islande
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Það var á árinu 2017 með aðstöðu í Eldshöfða 9 í Reykjavík. Fyrirtækið er skráð með 

kennitöluna 550609-9910.  

Islande 66 Nord er ekki skráð í fyrirtækjaskrá RSK. Islande 66 Nord er hins vegar skrá 

hjá Samgöngustofu með rekstrarleyfi til fólksflutninga til 29.8.2018.   

Samkvæmt upplýsingum sem ASÍ hefur aflað sér sótti BYR banki um svokallaða 

bankakennitölu (550609-9910) fyrir fyrirtækið, en samkvæmt upplýsingum KPMG má 

einungis nota slíkar kennitölur til þess að millifæra fjárhæðir innan bankakerfisins.  

Hvað varðar starfsemi fyrirtækisins þá er það með smárútur á frönskum númerum 

sem notaðar eru í ferðum fyrirtækisins.   

Þá notast fyrirtækið við erlenda „ökuleiðsögumenn“. Þessir „leiðsögumenn“ og 

virðast þeir og þeirra störf hvergi vera skráð hér á landi. Þá er fullyrt að þessir 

leiðsögumenn njóti allt annarra og lakari launa og annarra starfskjara en gilda skv. 

íslenskum kjarasamningum og lögum.   

  

Geko Expeditions  http://www.gekoexpeditions.com/?portfolio=islande   

Geko Expeditions, Abranna 24, CH-1645 Le Bry, Sviss. Um er að ræða svissneska 

ferðaskrifstofu sem sérhæfir sig í "self-drive" 4x4 jeppaferðum.  Þeir auglýsa 

sérstaklega "off F" "Forgotten Tracks" við Vatnajökul.  Þeir hafa selt ferðir hingað  

a.m.k. árin 2015, 2016 og 2017  ásamt því að ferðir eru skipulagðar 12. júlí – 4. ágúst 

og  31. júlí – 18. ágúst 2018. Búið er að setja myndband á heimsíðuna og youtube 

sem sýnir akstur á ómerktum slóðum: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nlTp3fJ_otw.  

Ekki er vitað til þess að þetta fyrirtæki eða leiðsögumenn á þess vegum séu skráð hér 

á landi.   

  

Backroads https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland   

Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í 801 Cedar St., CA 94710, Berkeley, Kaliforníu. 

Fyrirtækið bíður nokkuð úrval ferða um Ísland næsta sumar.  

Fyrirtækið var með kynningarfund og skráningu fyrir væntanlega leiðsögumenn á 

Icelandair Hotel Marina, 13. mars 2017, þar sem það kynnti það sem það hefur í boði 

fyrir þessa aðila.   

Ekki er vitað til þess að þetta fyrirtæki eða leiðsögumenn á þess vegum séu skráð hér 

á landi. Þá er ekki ljóst hvort fyrirtækið nýtir sér rútur eða önnur farartæki frá 

íslenskum ferðaþjónustuaðilum.  

http://www.samgongustofa.is/media/umferd/leyfi-og-umferdareftirlit/Folksflutningar-a-vefinn-mars-17.pdf
http://www.samgongustofa.is/media/umferd/leyfi-og-umferdareftirlit/Folksflutningar-a-vefinn-mars-17.pdf
http://www.gekoexpeditions.com/?portfolio=islande
http://www.gekoexpeditions.com/?portfolio=islande
http://www.gekoexpeditions.com/?portfolio=islande
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nlTp3fJ_otw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nlTp3fJ_otw
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland
https://www.backroads.com/award-winning-tours/iceland
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Alþýðusambandið hefur undir höndum samskipti einstaklings sem lýst hafði áhuga á 

að taka að sér fararstjórn við fyrirtækið. Þar kemur m.a. fram að grunngreiðsla (ekki 

er talað um laun) sé 75€ á dag fyrir dagsferðir og 540€ á viku fyrir 6 daga ferð. Þá er 

greitt orlof sem er 10% ofan á launin. Tekið er fram að við þetta bætist þjórfé og ýmis 

tilboð sem leiðsögumönnunum stendur til boða. Að öðru leyti er óljóst um kjör og 

réttindi leiðsögumannanna.  Ljóst er að þessi kjör eru langt undir og ekki í neinu 

samræmi við kjarasamninga og lög hér á landi.  

 

tierras polares  https://www.tierraspolares.es/pais-7_Islandia/  

Fyrirtækið er með höfuðstöðvar í Calle Cava Alta, 17 28005 Madrid á Spáni. Um er að 

ræða spænsk ferðaskrifstofa sem hefur starfað hér á landi í a.m.k. 6 ár. 

Fyrirtækið bíður upp á fjölda mismunandi ferða um Ísland allt að 15 daga. Flytur inn 

ferðamenn með flugi frá Spáni (og Ítalíu). Um er að ræða ferðir með 

jeppum/smárútum. Fararstjórar/“ökuleiðsögumenn“ og bílstjórar fyrirtækisins voru 

árið 2017 þegar mest var á bilinu 20 – 30. 

Samkvæmt upplýsingum spánsks starfsmanns fyrirtækisins eru allir „leiðsögumenn“ 

erlendir. Flestir frá Spáni (og einhverjir Ítalir sem tala spænsku). Ekki eru um fagaðila 

að ræða (nema í undantekningartilfellum). Þeir eru í 15 daga í launalausu námi í 

upphafi. Ekki eru gerðir ráðningarsamningar. „Leiðsögumenn“ fengu árið 2017 

greiddar 100 evrur á dag þá daga sem unnið er (annars ekkert). Öll skráning hér á 

landi og skattar og tryggingamál eru miklum ólestri. 

Fyrirtækið var á árinu 2017 með aðstöðu í Selhellu, Hafnarfirði, verkstæði og 

birgðastöð.   

Einhver tengsl eru á milli fyrirtækisins og Brattahlid Iceland Adventur ehf. kt. 510509-

0640, Laugavegi 149, 105 Reykjavík. 

 

  

https://www.tierraspolares.es/pais-7_Islandia/

