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Ættarmót á Hótel Eddu, Laugum í Sælingsdal 26.- 28. júlí 2019. 

 

Verð á gistingu 

Tveggja manna herbergi m/handlaug kr. 15.800,- nóttin, morgunv. Innifalinn. 

Eins manns herbergi m/handlaug kr. 10.850,- nóttin, morgunverður innifalinn. 

Tveggja manna herbergi m/baði kr. 22.800,- nóttin, morgunverður innifalinn. 

Eins manns herbergi m/baði kr. 17.850,- nóttin, morgunverður innifalinn. 

 

Tjaldstæði er við hótelið og kostar nóttin kr. 1.250,- á mann. Frítt er fyrir börn 

yngri er 12 ára. Rafmagn á tjaldstæði kostar kr. 900,- sólahringurinn. 

 

Herbergjabókanir: 

Bókanir í herbergi á Hótel Eddu Laugum í Sælingsdal skulu gerðar fyrir 1. júní 

2019 með því að smella hér (Ctrl og smella) eða afrita þessa slóð: 
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Chain=15503&Hotel=59639&Dest=EDDA&template=edda&s

hell=RBE_edda&locale=en-
GB&arrive=26/07/2019&depart=27/07/2019&adult=1&child=0&group=EDDALAUGAR260720
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Passið að setja inn réttan komu- og brottfarardag. Þegar lokið hefur verið við 

bókun fáið þið senda staðfestingu á það tölvupóstfang sem þið gefið upp. 

Afbókunarreglur fyrir bókuð herbergi er 7 dagar, þ.e. 7 dögum fyrir ættarmótið 

er ekki hægt að afbóka bókuð herbergi án gjalda. 

Ath. Að þeir sem hyggjast nýta stéttarfélagsmiða geta ekki bókað á netinu, 

þeir þurfa að hringja í bókunardeild Eddu hótelanna í síma 4445070 og ganga 

frá bókun símleiðis. 

 

Þann 1. júní 2019 fara þau herbergi sem ekki hafa verið bókuð í almenna sölu 

og ekki er þá lengur hægt  að bóka herbergi á þessu tilboði. 

 

Þeir sem gista í tveggja manna herbergi geta fengið dýnu fyrir börn með sér í 

herbergi án endurgjalds. Pláss er fyrir 1-2 dýnur á hverju herbergi.  

Uppbúin aukadýna kostar kr. 3.500,- 

Ekki er hægt að setja fjölda barna inn í bókunarvélina. Mikilvægt er að setja 

inn athugasemd ef fólk vill fá dýnur  fyrir börn inn á herbergi. 

Dæmi: 

1x uppábúin dýna fyrir barn 11 ára (bætist við ISK 3500 per nótt) 

2x óuppábúnar dýnur fyrir börn 11 og 6 ára (án endurgjalds) 

Greiða þarf fyrir morgunverð barna eftir aldri.  

 

Sameiginlegur kvöldverður á laugardagskvöldi samkv. vali ættarmótsnefndar 

 

Morgunverður kostar kr. 2.450,- á mann. 

Börn 0 til 5 ára fá frían mat, en börn 6 til 12 ára greiða hálft gjald. 

 

Þátttökutilkynning í kvöldverð berist þeim sem er í forsvari fyrir ættarmótið og 

lokatölu hópsins í kvöldverðinn skal skila til hótels eigi síðar en viku fyrir 

ættarmótið. 
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