Що пропонує Рейк’явік?
Громадські будинки
Aflagrandi
Опис: День відкритих дверей для всіх, у будь-якому віці, де пропонуються різноманітні заняття
та приємне проведення часу у теплій обстановці. У будинку є більярдний стіл та майстерня, де
можна шити, малювати, вирізати з дерева та багато іншого. Усі бажаючи можуть відвідувати
запропоновані заходи, але також запрошуємо просто прийти, відпочити у спокійній обстановці
та випити кави.
Місцезнаходження: Aflagrandi 40, 107 Reykjavík.
Графік роботи: Відкрито кожного робочого дня з 9:00 до15:45.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/Samf%C3%A9lagsh%C3%BAsi%C3%B0Aflagranda-40-104836277572780/
Контактна особа: Sigríður Guðný Gísladóttir – sigridur.gudny.gisladottir@reykjavik.is
Bólstaðarhlíð
Опис: День відкритих дверей для відвідувачів будь-якого віку . Пропонуються різноманітні
заняття, денна програма кожного робочого дня та приємне проведення часу у теплій
обстановці.
Місцезнаходження: Bólstaðarhlíð 43, 105 Reykjavík.
Графік роботи: Відкрито кожного робочого дня з 9:00 до15:45.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/bolstadarhlid/
Контактна особа: Ragnhildur Þorsteinsdóttir – ragnhildur.thorsteinsdottir@reykjavik.is
Vitatorg
Опис: День відкритих дверей для відвідувачів будь-якого віку. Пропонуються різноманітні види
дозвілля, а також розважальні заходи та приємне проведення часу у теплій обстановці.
Місцезнаходження: Lindargata 59, 101 Reykjavík.
Графік роботи: Відкрито кожного робочого дня з 8:30 до 16:30 та у вихідні дні з 11:00 до 13:00.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/vitatorg/
Контактна особа: Drífa Baldursdóttir - drifa.baldursdottir@reykjavik.is
Міські бібліотеки
Запрошуємо всіх бажаючих до бібліотек міста у робочий час. У місті Рейк’явіку 7 бібліотек, та
вони пропонують різноманітні програми. У бібліотеках також є кольори, журнали,
розмальовки, іграшки та настільні ігри для дітей. Також пропонується багато інших розваг для
дітей, про які ви можете запитати працівників бібліотек, наприклад, різні майстерні:
https://borgarbokasafn.is/verkstaedin.
Бібліотеки та графіки їх роботи: https://borgarbokasafn.is/en/libraries
Заходи: https://borgarbokasafn.is/en/events
Програми січень-травень: https://borgarbokasafn.is/en/program
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/Borgarbokasafnid і
https://www.instagram.com/borgarbokasafn/

Батьківські ранки
Memmm
Опис: Memmm пропонує батькам маленьких дітей, віком з 0 до трьох років, можливість
зустрічатися, грати, вчитися та насолоджуватися часом зі своїми дітьми в затишній та приємній
обстановці.
Місцезнаходження: Gerðuberg 3-5 (цокольний поверх), 111 Reykjavík (вранці кожної
середи)/Bólstaðarhlíð 43, 105 Reykjavík (вранці кожного четверга).
Графік роботи: Відкрито по середах з 10:00 до 12:00 у Gerðuberg та по четвергах з 10:00- до
12:00 у Bólstaðarhlíð.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/viltuveramemmm.is,
instagram.com/memmm_play/
Контакт: memmmplay@gmail.com
Батьківські ранки у Міській бібліотеці (Borgarbókasafn)
Опис: Запрошуються сім’ї з дітьми різного віку. Акцент робиться на приємне проведення часу,
спілкування, ігри та спів.
Місцезнаходження: Borgarbókasafnið (Міська бібліотека) Grófinni, Tryggvagata 15, 101 Reykjavík,
Barnadeildin (Дитяче відділення) другий поверх.
Час проведення: По четвергах з 10:30 до 12:00.
Додаткова інформація: https://borgarbokasafn.is/en/event/children/toddler-time-playgroup-37
Контакт: ingibjorg.osp.ottarsdottir@reykjavik.is
Батьківські ранки у церквах
Hallgrímskirkja (Церква Хатльгрімскіркья), Hallgrímstorg 1, 101 Reykjavík. Батьківські ранки по
середах з 10:00 до 12:00. Додаткова інформація: https://www.hallgrimskirkja.is/is/born-ogunglingar/foreldramorgnar (нижче англійською мовою)
Árbæjarkirkja (Церква Аурбайяркіркья) пропонує батьківські ранки у Norðlingaholti, у
громадському центрі Holt, Norðlingabraut 12, 110 Reykjavík по середах з 9:30 до 11:30.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/groups/126854797450074/?fref=ts. Контакт:
ingunn@arbaejarkirkja.is.
Батьківські ранки у Армії порятунку
Відкрито вранці щовівторка для батьків з дітьми з 10:00 до 13:00.
Відкрито для сімей по четвергах з 17:00 до 19:00, де надається можливість грати, майструвати
та їсти разом.
Місцезнаходження: Suðurlandsbraut 72, 108 Reykjavík.
Сімейний парк та зоопарк
Опис: Зоопарк і парк розваг у Laugardal (Льойгардал). Безкоштовно через пред’явлення
паспорту України.
Місцезнаходження: Múlavegur 2, 104 Reykjavík.
Графік роботи: Відкрито щодня з 10:00 до 17:00.
Додаткова інформація: https://mu.is/, https://www.facebook.com/husdyragardurinn/
Басейни у Рейк’явіку
Опис: Відкриті для дітей та опікунів. Є можливість взяти напрокат купальники/плавки та
рушники для басейну. Безкоштовно через пред’явлення паспорту України.

Басейни, що відкриті з понеділка по п’ятницю з 06:30 до 22:00 і в суботу та неділю з 09:00 до
22:00
Árbæjarlaug: Fylkisvegur 9, 110 Reykjavík.
Breiðholtslaug: Austurbergi 3, 111 Reykjavík.
Dalslaug: Úlfársbraut 122-124.
Grafarvogslaug, Dalhús 2, 112 Reykjavík.
Vesturbæjarlaug: Hofsvallagata, 107 Reykjavík.
Басейни, що відкриті з понеділка по п’ятницю з 06:30 до 22:00 і в суботу та неділю з 08:00 до
22:00
Laugardalslaug: Sundlaugavegur 30, 105 Reykjavík.
Sundhöll Reykjavíkur: Barónstígur 45a, 101 Reykjavík.
Басейн, відкритий з понеділка по п’ятницю з 15:00 до 22:00 і в суботу та неділю з 11:00 до
18:00
Klébergslaug: Kollagrund 4 Kjalarnes, 116 Reykjavík.
New in Iceland – Консультаційний центр для іммігрантів
Безкоштовний інформаційний центр для іммігрантів. Ви можете подзвонити, відправити
запитання через миттєві повідомлення та надіслати електронну пошту.
https://newiniceland.is/

