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First hotel Reykjavík Kopavogur er hótel 
sem fær 3 í einkun og mjög góðar 

umsagnir. Hótelið er staðsett á 
Hlíðasmára 5, 201 Kópavogi. Ein nótt fyrir 

tvo fullorðna kostar 21.202 krónur. 

GISTING

Hotel Smari er hótel sem er staðsett í 
Hlíðasmára 13, 201 Kópavogi. Það kostar 

15.483 krónur fyrir tvo fullorðna í eina nótt. 
Hótel Smári fær 3 stjörnur og góð ummæli 

frá fólki. 

Einnig eru eru fleiri gistiheimili og 
hótel í kópavogi sem er hægt að 
finna m.a. á airbnb og fleiri síðum 

FIRST HOTEL REYKJAVÍK 
KOPAVOGUR

HOTEL SMÁRI



MATUR OG 
VEITINGASTAÐIR
Kópavogur hefur marga 

góða veitingastaði og 
skyndibitastaði. 

SMÁRALIND - er verslunarmiðstöð þar sem 
bæði eru veitingastaðir og verslanir. Dæmi 

um veitingastaði eru XO sem er hollur 
staður og fær 4 í einkun, TGI Friday’s er 
amerískur veitingastaður sem fær 3 í 

einkun og Pizza Hut er pítsu staður sem fær 
3 í einkun. 

NÝBÝLAVEGUR - er gata sem hefur nokkra 
veitingastaði. Þar eru kínverskir staðir, 
asískir, sushi, hamborgara staðir o.fl.

SMÁRATORG - er torg sem 
hefur bæði matvöruverslun, 
veitingastaði og verslanir. 



Samgöngur

 Kópavogi gengur strætó á hálftíma fresti. 
Vagninn leggur af stað 06:32 og hættir akstri 

23:35. Leið 28 keyrir um Kópavog en leiðir 35 og 
36 keyra réttsælis og rangsælis um Hamraborg. 

Einnig eru fleiri leiðir sem fara í gegnum 
Hamraborg, eins og leið númer 1,2,4,24,28,35 og 
36. Hamraborg er stór stoppistöð þar sem hægt 
er að skipta um leið. Leigubíll betur þekktur sem 

taxi gengur allan sólarhringinn um allt land, 
síminn hjá bílnum er 588 5522 

 

Í Kópavogi eru þrjú íþróttahús Kórinn, Fífan og 
Gerpla. Í Kórnum er handknattleiks félag 
Kópavogs betur þekkt sem HK, í Fífuni er 

Breiðablik og Gerpla er með tvö íþróttahús í 
Kópavogi. Í Kópavogi er ein tennishöll en það er 
verið að byggja nýja. Félögin bjóða upp á mjög 

mismunandi og fjölbreyttar íþróttagreinar. Í 
Kópavogi eru nokkrar líkamsræktarstöðvar sem 
hægt er að kaupa aðgangs eyri að, stöðvarnar 
bjóða upp á fjölbreyta dagskrá meðal annars 

hóptíma, einkatíma og margt fleira. það eru tvær 
sundlaugar i Kópavogi, Kópavogslaug og Salalaug. 

 

Íþróttir



Í kópavogi er eitt bíó, Smárabío. Það er í Smáralind sem er 
staðsett á Hagasmára 1, á þriðju hæð. Almennt verð fyrir 
bíómiða er 1645kr og fyrir krakka frá aldrinum 9-11 er 
1245kr. Bíókort getur kostað 4990kr-7990kr eftir hve lengi 
þú getur notað það. Opnunartími á virkum dögum er 
15:00 og um helgar er það 12:30. 

Rush er trampolín garður staðsettur á Dalavegin 10-14. 
Opnunartími á virkum dögum er 13-21 og um helgar er 
það 10-19. Verðið fer frá 2200-5000 eftir hve langan tíma 
þú borgar fyrir. A föstudögum og laugardögum er hægt að 
vera lengur í rush þó að það eigi að vera lokað, þá eru 
ljósin slökkt þetta kallast rush after dark 

Einstaklingar                                               Hóptilboð 8-29 manns 
  1 Leikur kr. 1.050.- á mann.              1 leikur kr. 950.- á  mann 
  2 leikir kr. 1.700.- á mann.                 2 Leikir kr.  1.900.- á mann 
  3 leikir kr. 2.200.- á mann.                3 Leikir kr.  2.450.- á mann 
  
 Hóptilboð 30 eða fleiri 
  1 leikur kr. 900.- á mann 
  2 leikir kr. 1.600.- á mann 
  3 leikir kr. 2.000.- á mann 

Það er eitt lazer tag í kópavogi, það er staðsett fyrir bakvið 
búðina netto á Salavegi 2.  Opnunartímar á virkum dögum 
eru 15-21 og um helgar er það 10-20. 

Í Kópavogi er tvær sundlaugar, 
Salalaug og Kópavogslaug.  Salalaug 
er staðsett á Versölum 3 og er opin 
6:30-22:00 á virkum dögum en og 
8-18 um helgar. í Salalug er frítt fyrir 
þá sem eru undir 18 en annars 
kostar það 950kr hvert skipti. 
Kópavogslaug er staðsett á 
Bolgarholtsbraut 17 og er opin á 
sömu tímum og Salalaug og kostar 
það sama inn. 

Lazer tagAfþreying
Bíó

Rush Sundlaugar



Gerðarsafn er listasafn Kópavogs í Hamraborg 4. Það er 
opið 10-17 á öllum dögum. Safnið var reist í minningu 
Gerðar Helgadóttur myndhöggvara, sem hannaði meðal 
annars gluggana í Kópavogskirkju. Um 20 fjölbreyttar 
sýningar eru haldnar á hverju ári. 

Menningarhús

Bókasafn Kópavogs er í Hamraborg. Það er opið 9-18 á 
virkum dögum og 11-17 um helgar. Á bókasafninu er hægt 
að leigja bækur, tímarit og DVD. Bókasafn Kópavogs er í 
sama húsi og salurinn í Kópavogi.  

Gerðasafnið

Bókasafnið

Salurinn í Kópavogi er í Hamraborg. Þar eru stundum 
haldnir tónleikar og skemmtanir  

Salurinn í Kópavogi

Í Kópavogi eru fimm kirkjur : Hjallakirkja, Digraneskirkja, 
Lindakirkja og Kópavogskirkja. Það er ein fríkirkja sem 
heitir KEFAS. Það er líka einn kirkjugarður sem er 
staðsettur við Lindakirkju og kallast Kópavogskirkjugarður 

Kirkjur

Kópavogskirkja Digranes
kirkja

Hjallakirkj
a

Lindakirk
ja



Elstu merki um búsetu í landi Kópavogs eru í botni 
Kópavogs, norðan við ósa Kópavogslækjar, en þar fannst 
jarðhýsi sem talið er að geti verið frá 9. öld. Önnur forn 
bæjarstæði í landi Kópavogs eru Digranes, Hvammur 
(núna Hvammskot og Fífuhvammur) og Vatnsendi. Fyrsta 
ritaða heimild um búsetu á Vatnsenda er frá 1234 og 
nafnið Kópavogur kemur fyrst fram í heimildum árið 1523. 
Á Þingsnesi við Elliðavatn er stórt rústasvæði, 6.000-7.000 
fermetrar að stærð, sem hefur vakið mikla athygli 
fornleifafræðinga. Jafnvel er talið að um sé að ræða hið 
forna Kjalarnesþing, en elstu rústir á svæðinu eru frá 10. 
öld. Kópavogsþing var staðsett á Þinghól í botni vogsins, 
en Bessastaðir voru mikilvægur staður á 17. öld og því þörf 
fyrir þingstað í nágrenninu. Íslendingar vildu þingstað utan 
lands Bessastaða og því varð Kópavogur fyrir valinu. Af 
heimildum virðist það hafa verið frekar stórt þing og á 16. 
öld voru uppi hugmyndir um að flytja Alþingi þangað, þó 
að til þess hafi aldrei komið. Erfðahyllingin árið 1662, oft 
kölluð Kópavogsfundurinn, fór fram á Kópavogsþingi. 
Fundurinn var haldinn til þess að fá Íslendinga til að 
samþykkja erfðaeinveldi Danakonungs. Þetta hafði það í 
för með sér að allt ríkisvald komst í hans hendur. Í 
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga var erfðahyllingin notuð sem 
dæmi um yfirgang Dana á Íslendingum í gegnum tíðina.

SAGA



Eftir : Elfu, Erlu, Elísu, 
Karlottu og Valdísi


