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Aðeins nokkur skref á Netinu og þú ferð á loft
Það getur ekki verið auðveldara.
Þú bókar flugið á flugfelag.is þar sem
þú finnur ódýrustu fargjöldin og að
auki frábær tilboð.

Njóttu dagins, taktu flugið
og smelltu þér á flugfelag.is
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2 0 0 59

Fögnum sumri - ferðumst innanlands
Ágætu Eflingarfélagar,
Nú þegar daginn lengir jafnt og þétt
og styttist í sumarkomu þá er tímabært
að fara að huga að sumarleyfunum og
þeim möguleikum sem bjóðast félagsmönnum í orlofsflóru félagsins.
Í þessu orlofsblaði eru þeir möguleikar
kynntir og ýmsar aðrar upplýsingar sem
máli skipta fyrir félagsmenn sem hug
hafa á að nýta sér það sem í boði er.
Með sanni má segja að úrval sumarhúsa
sé fjölbreytt og getum við með stolti
sagt að öll séu þau vel búin og í góðu
ástandi þrátt fyrir að vera misgömul.
Hér verða kynnt til sögu 50 orlofshús
víðs vegar um landið auk tveggja íbúða í
Kaupmannahöfn, frábærar ferðir innanlands, tjaldvagnar og aðgangur að tjaldstæðum víða um land.
Í ljósi þess ástands sem nú ríkir í þjóðfélaginu má búast við auknum þunga
umsókna fyrir sumarið. Fleiri stefna

augljóslega á ferðalög innanlands nú
og er það von okkar að sem flestir fái
úrlausn og notið dvalar í okkar góðu
húsum. Í kreppunni er góður kostur að
sækja um orlofshús á góðum kjörum,
ódýrari kostir bjóðast vart þegar ferðast
er innanlands. Enda er það svo að
orlofssjóðir verkalýðsfélaganna eru

endurbæta húsin og jafnvel endurnýja
alveg. Þannig eru nú einmitt óvenju
umfangsmiklar framkvæmdir í gangi á
því sviði, nýtt hús í byggingu í Svignaskarði og geysimiklar endurbætur á
öllum húsum félagsins í Ölfusborgum.
Nánar er vikið að þeim framkvæmdum
hér í blaðinu.

Nýtt hús í byggingu
í Svignaskarði og
geysimiklar endurbætur
á öllum húsum félagsins
í Ölfusborgum

Það er ánægjulegt að geta sagt frá því að
á undanförnum árum höfum við getað
veitt mjög stórum hluta umsækjenda
úrlausn eða allt að ríflega helmingi.
Það er áreiðanlega óvenjuhátt hlutfall
í rekstri sem þessum og ber jafnframt
vitni um að húsin séu fullnýtt yfir
sumartímann sem er hið besta mál.

hugsaðir til að gefa félagsmönnum kost
á orlofsmöguleikum á góðum kjörum.
Það hefur líka ávallt verið stefna orlofsnefndar félagsins og munum við áfram
kappkosta við það.
Alltaf er unnið hörðum höndum við að

Um leið og orlofsnefnd Eflingar sendir
félagsmönnum óskir um ánægjulegt
sumar minnum við á að allar upplýsingar sem máli skipta varðandi orlofshúsin
og sumarúthlutun koma skýrt fram í
þessu blaði og því mikilvægt að geyma
það og hafa við höndina.
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Skarð - Svignaskarði

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes á hægri hönd

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
þvottavél/þurrkari
uppþvottavél

1
5
2
12
já
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
heitur pottur
verð

160
nei
12
já
já
já
já
já
26.000

Svignaskarð - stór hús

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira
er hægt a› fá í ﬁjónustumi›stö›
Svignaskar›s.

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur
stærð í fm
6

6
3
nei
8
já
já
já
já
57

svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
uppþvottavél
verð

nei
8
já
já
já
já
já
18.000

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira
er hægt a› fá í ﬁjónustumi›stö›
Svignaskar›s.

Re
ykja
vík

Gefum
íslenskt
• Lopi
• Húfur
• Treﬂar
• Sokkar

Mo
sfellsbæ

La
ugavegi 1

Ál
afos gi 23
sve

• Vettlingar
• Ullarteppi
• Ullarnærföt
• Lopapeysur
• Gærur og skinn

Síðan 1896

Sími: 566 6303 - www.alafoss.is
Opið í Mosfellsbæ virka daga frá 9:00 - 18.00
og laugardaga frá 9:00 - 16:00
Á Laugavegi virka daga frá 10:00 - 18:00
og laugardaga frá 11:00 - 16:00
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Svignaskar› - minni hús

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

5
2
nei
5
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

45
nei
5
já
já
já
já
16.000

Svignaskar› 17 - stærra hús

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira
er hægt a› fá í ﬁjónustumi›stö›
Svignaskar›s.

Leigutími: Allt ári›

20 km norðan við Borgarnes

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur
uppþvottavél


2
3
nei
8
já
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

80
nei
8
já
já
já
já
21.000

Komutími: föstudaga kl. 16.00-22.00,
lyklar í ﬁjónustumi›stö› Svignaskar›s.
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Uppl‡singar, ‡mis kort og fleira
er hægt a› fá í ﬁjónustumi›stö›
Svignaskar›s.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Hvammur í Skorradal

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

1
6
4
10
já
já
já
nei

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

Leigutími: Allt ári›

160
nei
13
já
já
já
já
26.000

Húsafell

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

2009

Komutími: föstudaga eftir kl. 16. Lyklar
eru afhentir á skrifstofu Eflingar - stéttar
félags, Sætúni 1 kl. 8.30 - 15.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.
 æsta sundlaug er Hreppslaug, um 7
N
km. Vei›ileyfi fylgir í Skorradalsvatni.

Leigutími: Allt ári›

3
2
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

50
nei
6
já
já
já
já
18.000

Komutími: föstudaga kl. 16.00, (lyklanúmer er á samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Sundlaug, golfvöllur og verslun er á
sta›num. Skemmtilegar göngulei›ir í
nágrenninu.

Í Stórarjóðri 7 og 17 er uppþvottavél. Í Kiðárbotnum er ekki uppþvottavél.


2009
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Flókalundur í Vatnsfirði

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
sundlaug

2
2
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
kolagrill
sjónvarp/DVD
verð

Leigutími: Sumarleiga

50
nei
6
já
já
já
já
16.000

Íbúðir á Akureyri

fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur
10

6
2
3
5-7
já
já
já
nei

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir
hjá umsjónarmanni á sta›num milli
kl. 14.00 - 22.00. Brottför: sí›asta lagi
kl. 12.00 föstudag.
Næsta verslun er á Patreksfir›i
ca. 60 km. Esso verslun er hjá hótelinu
me› helstu nau›synjavörum.
Sundlaug er á sta›num.

Leigutími: Allt ári›

50-75
nei
5-7
já
já
já
já
18.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir
hjá Securitas, Tryggvabraut 10 eftir
kl. 16.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.
Fjöldi verslana og annarrar ﬂjónustu
auk sundlaugar í göngufæri.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Raðhús á Akureyri

fjöldi íbúða
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

1
3
nei
8
já
já
já
nei

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

Illugastaðir - Fnjóskadal

2009

Leigutími: Allt ári›

100
nei
6-8
já
já
já
já
18.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir
hjá Securitas, Tryggvabraut 10 eftir kl.
16.00.
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Fjöldi verslana og annarrar ﬂjónustu
auk sundlaugar í göngufæri.

Leigutími: Allt ári›

Vetrarleiga: bein leiga hjá umsjónarmanni s: 462 6199

50 km austan vi› Akureyri

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

2
2
nei
8
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

50
nei
8
já
já
já
já
18.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir
í ﬂjónustumi›stö› frá kl. 17.00 - 21.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 15.00 föstudag.
Sundlaug og verslun er á sta›num.

11

2009

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Öxarfjörður - Dranghólaskógur

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp
sundlaug

1
3
2
8
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp
verð

46
nei
8
já
já
já
já
16.000

Leigutími: Sumarleiga

Komutími: föstudaga, lyklar afhentir í
versluninni Ásbyrgi frá kl. 16.00 til 22.00.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.
Fer›aﬂjónusta og sundlaug í Lunda
skóla í nágrenninu. U.ﬂ.b. 10 km í
Ásbyrgi, 35 km til Kópaskers og 65
km til Húsavíkur.

Leigutími: Sumarleiga

Einarsstaðir

Vetrarleiga: Afl Starfsgreinafélag Austurlands

11 km frá Egilsstöðum

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur
12

3
3
nei
8
já
já
já
nei

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

50
nei
8
já
já
já
já
16.000

Komutími: föstudaga kl. 16.00, lyklanúmer er á
samningi fyrir lyklahús.
Brottför: Sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

Einarssta›ir á Völlum eru í mi›ju Fljóts
dalshéra›i u.ﬂ.b. 11 km frá Egilsstö›um.
Sundlaug og verslun er á Egilsstö›um.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Kirkjubæjarklaustur

fjöldi húsa
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur
Svefnpláss

3
8
já
já
já
nei
8

stærð í fm
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

2009

Leigutími: Allt ári›

67 og 55
já
já
já
já
16.000

Komutími: föstudaga eftir kl. 16
(lyklanúmer er á samningi fyrir lyklahús)
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Verslun og sundlaug eru á Klaustri.

Lynghóll: 2 herbergi + svefnloft. Hraun og Hæðargarðsvatn: 3 herbergi

Flúðir Ásabyggð

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

1
2
4
8
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

Leigutími: Allt ári›

56
já
8
já
já
já
já
18.000

Komutími: föstudaga eftir kl. 16.
(lyklanúmer er á samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Verslun og sundlaug á Flú›um.

13

2009
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Úthlíð - stór hús

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

3
2
4
8
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

Leigutími: Allt ári›

60
já
8
já
já
já
já
18.000

Úthlíð - lítið hús

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur
14

1
2
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

Komutími: föstudaga eftir kl. 16, (lyklanúmer er á samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.

Sundlaug, golfvöllur og verslun me›
nau›synjavörum á sta›num.

Leigutími: Allt ári›

45
nei
6
já
já
já
já
16.000

Komutími: föstudaga eftir kl. 16, (lyklanúmer er á samningi fyrir lyklahús).
Sundlaug, golfvöllur og verslun me›
nau›synjavörum á sta›num.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Efri-Reykir - lítið hús

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

1
2
nei
6
já
já
já
já

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

Leigutími: Allt ári›

50
nei
6
já
já
já
já
16.000

9
2-3
nei
6
já
já
já
já

Komutími: föstudaga eftir kl. 16, (lyklanúmer er á samningi fyrir lyklahús).
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Sundlaug, golfvöllur og verslun með
nauðsynjavörum á staðnum.

Leigutími: Sumarleiga

Ölfusborgir

fjöldi húsa
svefnherbergi
auka dýnur
sængur
barnastóll
bakaraofn
útvarp/CD
heitur pottur

2009

Vetrarleiga í þjónustumiðstöð s: 483-4260

stærð í fm
svefnloft
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
gasgrill
sjónvarp/DVD
verð

58
nei
6
já
já
já
já
18.000

Komutími: föstudaga, lyklar eru afhentir í
þjónustumiðstöð frá kl. 15.00 - 20.30.
Brottför: síðasta lagi kl. 12.00 föstudag.
Verslanir og öll ﬂjónusta er í
Hverager›i. Einnig sundlaug
og golfvöllur.

15

2009
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Kaupmannahöfn - leiguíbúð

Leigutími: Allt árið

Johan Semps Gade 7, 1. hæð til vinstri (8 manna). Með lyftu

Kaupmannahöfn - leiguíbúð

Leigutími: Allt árið

Hans Hedtoftsgade 5, 4. hæð til hægri (6 manna). Með lyftu

Íbúðirnar eru vel búnar, tvö rúmgóð svefnherbergi auk svefnsófa í stofu og 2 aukadýnur nema í Hans Hedtoftsgade. Íbúðirnar
eru í fjölbýlishúsum. Baðherbergi með sturtu, þvottavél og þurrkari í báðum íbúðum og uppþvottavél í eldhúsi. Í íbúðunum
er lín og handklæði fyrir allt að 6 manns. Gestir skilja við íbúðina eins og þeir taka við henni, allir hlutir frágengnir á sínum
stað og þrifið.
svefnherbergi
auka rúm
sængur
barnastóll
bakaraofn
sjónvarp
þvottavél
16

2
já
6–8
já
já
já
já

þurrkari
svefnpláss
barnarúm
örbylgjuofn
útvarp/CD
uppþvottavél
verð

já
6-8
já
já
já
já
47.000

Umsjónarma›ur á vegum Leigumi›lunarinnar
fer yfir íbú›ina eftir hverja gesti.

Komutími: föstudaga kl. 14.00
Lyklar á skrifstofu Eflingar
Brottför: sí›asta lagi kl. 12.00 föstudag.

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

Tjaldvagnar sumar 2009

2009

Engin umsókn
Athugið að
Alla umsjón með vögnunum hefur Tjaldvagnaleiga Combi Camp, Háholti 23 Mosfellsbæ, sími
856-4848.
• Afhending vagnanna er á fimmtudögum milli
kl. 14.00 og 19.00
• Þeim skal skila á sama stað á miðvikudögum
milli kl. 10.00 og 16.00
• Leigutaki ber fulla ábyrgð á vögnunum á leigutímanum.
• Leigutaki sér sjálfur um að fylla á gaskút,
komið við á sölustöðum og látið kanna kútana.
• Kynnið ykkur vel meðferð og tengingar á
gastækjunum, aldrei er of varlega farið.

Sumarið 2009 verður með sama fyrirkomulagi og í fyrra. Efling stéttarfélag verður ekki með tjaldvagna til útleigu. Félagsmenn geta engu
að síður leigt beint hjá Tjaldvagnaleigu Combi Camp, Háholti 23
Mosfellsbæ, sími 856-4848 og fengið endurgreitt á skrifstofu Eflingar kr.
7.000,- gegn framvísun greiðslukvittunar.

Nánari upplýsingar er hægt að sækja á www.
combicamp.is

Tjaldvagnarnir eru leigðir á nafn og bílnúmer og því ekki hægt
að lána þá öðrum.

Ekki þarf að sækja um
til félagsins

Allar upplýsingar varðandi tjaldvagnana
eru í síma 856-4848
og www.combicamp.is

Athugið að

Vertu tímanlega
fyrstur pantar-fyrstur fær

EFLING

EFLING
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Þægileg og rúmgóð stofa

Horft úr borðstofu inn í stofuna

Hans
Hedtoftsgade
Fremra svefnherbergi
með miklu skápaplássi

Baðherbergi með sturtu og
stórum spegli meðfram vaskborði

Nýtískueldhús með uppþvottavél og fleiru
1
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Séð inní eldhúsið

Annað baðherbergið, sjáum glitta
í þvottavélina og þurrkarann

Johan Semps Gade

Séð inní svefnhornið

Séð inní eldhúsið

Þetta svefnherbergi er
innaf borðstofunni

Borðstofa, stofa og svefnhorn
1
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Buslað í vatninu í Hvammi sumarið 2008

Mikilvægar tímasetningar
Gott er að geyma blaðið

Umsóknir fyrir sumar 2009
Tekið er við umsóknum vegna orlofsdvalar í húsum/íbúðum Eflingar
– stéttarfélags til og með 20. mars nk.
Umsóknir sem berast eftir þann tíma
verða ekki teknar fyrir.

Úthlutun
Fyrsta úthlutun mun liggja fyrir 27.
mars. Staðfestingarbréf verða send út
til allra hvort sem þeir fengu úthlutað
eða synjun. Staðfesta þarf og greiða eigi

síðar en til og með 6. apríl. Annars er
litið svo á að viðkomandi ætli ekki að
taka bústaðinn. Önnur úthlutun liggur
fyrir 15. apríl og þá fá allir bréf hvort
sem þeir fengu úthlutað eða synjun.
Greiðslufrestur hjá þeim er til og með
24. apríl.

Fyrstu kemur – fyrstur fær
Enginn biðlisti
Eftir að aðal- og endurúthlutun hefur
farið fram og greiðslufrestur er liðinn

þá liggur frammi á skrifstofu Eflingar
– stéttarfélags listi yfir allar lausar vikur
sumarið 2009. Félagsmenn geta komið
á skrifstofuna föstudaginn 8. maí og
bókað þær vikur sem eru lausar. Hægt
verður að fylgjast með á heimasíðu
Eflingar www.efling.is hvort eitthvað
losni í sumar en uppfært er vikulega.
Greiðslufrestur er 3 dagar frá bókun
orlofshúss. Punktar eru dregnir frá að
fullu yfir orlofstímabilið þó viðkomandi
bóki orlofshús með stuttum fyrirvara.

Mikilvægar tímasetningar 2009 !!!
27. febrúar

Páskar 2009 síðasti greiðsludagur

20. mars

Sumarúthlutun 2009 síðasti dagur umsókna

23. mars

Sumarferð innanlands Jökulfirðir INNRITUN

27. mars

Sumar 2009 úthlutun

6. apríl

Jökulfirðir síðasti greiðsludagur

6. apríl

Sumarúthlutun 2009 síðasti greiðsludagur

15. apríl

Sumar 2009 önnur úthlutun

24. apríl

Sumarúthlutun 2009 síðasti greiðsludagur 2. úthlutunar

8. maí

Fyrstur kemur - fyrstur fær SUMAR 2009

1. júlí

Dagsferðir í ágúst skráning hefst

Vakin er athygli á því að í öllum skráningum sem fram fara á skrifstofu ganga þeir fyrir sem fyrstir mæta
þegar skrifstofan opnar kl. 8.15 og fá afhent númer.
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Úthlutanir úr orlofssjóði

Punktafrádráttur samræmdur
Nú hefur öll þjónusta orlofssjóðs verið
samræmd með þeim hætti að dregnir
eru frá punktar af punktainneign
félagsmanns vegna allra úthlutana úr
sjóðnum.

Þetta er gert til að mismuna ekki þeim
sem fá úthlutað orlofshúsi og hinum sem
t.d. fara í innanlandsferðir svo dæmi sé
tekið. Að neðan má sjá hvert frádragið
er fyrir hverja úthlutun.

Reynt er að hafa frádragið í nokkuð réttu
hlutfalli við það hvað hvert verðmæti
er fólgið í viðkomandi úthlutun úr
sjóðnum.

Dagsetningar:

Punktafrádrag er með eftirfarandi hætti:
29/5 - 12/6

12/6 - 14/8

14/8 - 28/8

Minni hús og pottlaus hús

48 punktar

72 punktar

48 punktar

Hvammur, Skarð og önnur hús me› pottum

60 punktar

84 punktar

60 punktar

Akureyri og Kaupmannahöfn

60 punktar

84 punktar

60 punktar

Innanlandsfer›

24 punktar

Úthlutun orlofshúsa! - svona gerum við
Punktakerfi og úthlutanir

Sérstakt orlofshúsakerfi Eflingar
heldur utan um allar úthlutanir
félagsins, þar safnast réttindi upp í
formi punkta á hvern félagsmann og
lífaldur getur jafnframt haft áhrif á
úthlutanir. Fjöldi punkta markast af
greiðslum til félagsins en reynt er að
búa út sem mestan jöfnuð í kerfinu
þannig að þeir sem hafa lægri tekjur
eigi einnig góða möguleika á að fá
úthlutað íbúðum og orlofshúsum.
Tölvukerfið úthlutar þannig að öllum
umsóknum er raðað eftir punktaröð,
þ.e. þeir umsækjendur sem hafa flesta
punkta eru efst í röðinni og svo koll af
kolli.
Lífaldur ræður ef punktar tveggja
eru jafnir þ.e. sá sem er eldri fær fyrst
úthlutað. Kerfið les sig síðan í gegn um
allar umsóknirnar og skoðar hvert val
fyrir sig. Þeir sem ekki fengu úthlutað
í fyrstu umferð fara sjálfkrafa beint á
biðlista ásamt þeim umsækjendum sem
hafa fengið úthlutað s.l. 2 ár páska/
sumar.
Eftir fyrri staðfestingarfrest verður
úthlutað aftur skv. sömu reglu á þær
umsóknir sem eru á biðlista.

Hvílir lúin bein við brú yfir Brúará!

Svona safnast punktar

Fyrstur kemur fyrstur fær !

Punktar safnast þannig að fyrir tekjur sem
nema allt að 40.000,- kr. á mánuði fæst
1 punktur, en 2 punktar á mánuði fyrir
tekjur umfram þá upphæð. Hámarkssöfnun er 12 ár eða 288 punktar. Þegar
12 árum er náð fellur elsta árið aftan af
og það nýja bætist við.
Félagsmenn á eftirlaunum og öryrkjar
eiga sama rétt á að sækja um hús og aðrir
félagsmenn. Einnig félagsmenn í atvinnuleit sem greiða félagsgjöld af atvinnuleysisbótum eiga rétt til að sækja um hús.

Ef engin umsókn er um tiltekna viku
eftir fyrri og seinni úthlutun, er úthlutað
samkvæmt sérstakri auglýsingu óháð
punktakerfi, þ.e. “Fyrstur kemur,
fyrstur fær” og þá borgar sig að mæta
tímanlega.
Í ár geta félagsmenn komið á skrifstofuna föstudaginn 8. maí og bókað
þær vikur sem lausar eru.
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Þegar þú ferð í orlofshús.......

Minnisblaðið þitt...
Komutími - brottför

Húsbúnaður

Leigutaka ber að vitja lykla á auglýstum
tíma! Ef þið tefjist er alveg nauðsynlegt
að láta umsjónarmann vita. Að öðrum
kosti er ekki hægt að tryggja afhendingu
lykla!

Orlofshús og íbúðir Eflingar eru með
svipuðum búnaði, ætluð fyrir 5 til 10
manns eftir stærð. Öll eldhúsáhöld eru
til staðar, ísskápur, eldavél og örbylgjuofn. Sængur og koddar, barnastóll og
barnarúm, sturta, svo og sjónvarp, dvd,
útvarp, geislaspilari og gasgrill.

Viðkomandi símanúmer koma fram á
leigusamningi.
Leigutaki ber ábyrgð á húsinu
og öllu sem því fylgir. Skal
hann þrífa vel eftir sig þ.m.t.
ísskáp, eldavél, bakaraofn
og örbylgjuofn, skápa,
salerni og grill og skúra gólf.
Einnig þrífa heita potta ef
þeir eru. Stilla skal ofna á 1
– 2, loka gluggum og hurðum
vandlega, skila lykli á sinn
stað og taka rafmagnstæki
úr sambandi. Komið ábendingum og athugasemdum til
umsjónarmanna eða á skrifstofu Eflingar.

Orlofshúsin eru sameign okkar, göngum
um þau af alúð og sóma. Ef einhverju
er ábótavant varðandi umgengni eða
viðskilnað fyrri gesta vinsamlega látið þá
umsjónarmann eða skrifstofu félagsins
vita áður en nokkuð er aðhafst. Ef
vanhöld eru varðandi þrif getur komið
til þess að húsið verði þrifið á kostnað
síðasta leigutaka.
Leigutaki þarf að hafa með sér handsápu,
handklæði, diskaþurrkur, borðtuskur
og salernispappír. Einnig lín utan um
sængur og kodda og lök.
Öllum húsum Eflingar fylgja efni
til þrifa, uppþvottalögur og burstar,
gólfsápa og wc hreinsir. Gólfþveglar og

moppur eru til staðar svo og kústar og
ryksuga.

Dýrahald bannað!
Leigutakar nýti sjálfir ásamt fjölskyldum
og/eða vinum hús sem þeir fá úthlutað.
Framsal til annarra getur valdið því að
viðkomandi félagsmaður verði útilokaður frá úthlutun framvegis. Það á einnig
við ef leigutakar brjóta almennar reglur
og skyldur sem þeir takast á hendur við
leigu orlofshúsa.

Allt dýrahald er alfarið
bannað í orlofshúsum
Eflingar. Upp hafa komið
alvarleg ofnæmistilfelli í kjölfar dýrahalds
í húsunum. Brot á þessu
varðar tafarlausri brottvísun úr húsinu.

Hafið samband
Hafi leigutaki einhverjar athugasemdir
eða ef eitthvað vantar í húsin þá vinsamlegast látið umsjónarmenn á viðkomandi stað vita. Einnig er hægt að hafa
samband við skrifstofu Eflingar-stéttarfélags í síma 510-7500 (Ólöf eða
Sveinn).
staðsetningu, t.d. vegna slyss.
Öll meðferð elds kostar sérstaka aðgæslu,
hvort sem um er að ræða grill, kertaljós
eða einfaldlega reykingar.
Meðferð opins elds í umhverfi húsanna
er alfarið bönnuð!
Sýnum fyllstu aðgæslu og fyrirhyggju,
þá eru meiri líkur á því að sumarfríið
verði áfallalaust og allir komi heilir
heim!

Veljum öryggi!

Það sem máli skiptir ef óhapp ber að höndum
Góð regla er þegar komið er í orlofshús
til lengri eða skemmri dvalar að kynna
sér vel staðsetningu slökkvitækja, brunaútganga, neyðarnúmer og annað sem
að gagni gæti komið ef óhapp bera að
22

höndum.
Einnig er nauðsynlegt að kunna skil á
slökkvitækinu ef á þyrfti að halda.
Öryggisnúmer eru á öllum orlofshúsum
Eflingar sem fólk notar ef gefa þarf upp

Reykskynjarar eru lífsnauðsynleg tæki í öllum
húsum og hafa löngu
sannað gildi sitt. Aldrei
má taka rafhlöður úr þeim
nema setja nýjar í staðinn
eða láta umsjónaraðila eða
skrifstofu félagsins vita.
Munið að þessi smátæki
hafa skipt sköpum og
jafnvel bjargað mannslífum. Þess vegna verða þau
að virka rétt.

Umsókn um orlofsbústað sumarið 2009
Reykjavík
Umsækjandi:

Kennitala:

Heimili:

Póstnr.:

Vinnustaður:

H.sími:

Vinnusími:

Hægt er að velja um átta möguleika með tölustöfum frá 1 upp í 8. Setjið 1 fyrir fyrsta valkost, 2 fyrir annan valkost og svo koll af kolli.
Ekki nota "X". Merktu ekki við aðra möguleika en þá sem þú getur notað.
Skyggðir valreitir eru ekki í boði. Umsækjendur missa punkta við að fara í hús og íbúðir 48-84 punkta, mismunandi eftir tímabilum og húsum.
Þau hús sem eru merkt ** kosta fleiri punkta.

Fjöldi
húsa

Númer
svæðis

9
3
1
1
3
1
1
2
6
5
1
3
2
6
1
2
1
3
2

84
81
86
87
80
82
33
32
30
31
10
20
50
60
63
61
62
70
99

Landsvæði
Ölfusborgir með potti**
Úthlíð stórt með potti**
Úthlíð lítið með potti
Efri-Reykir lítið með potti
Kirkjubæjarklaustur
Flúðir m/potti**
Skarð Svignaskarði/pottur**
Svignaskarð stærri/pott**
Svignaskarð stór/pottur **
Svignaskarð minni/pottur
Hvammur Skorradal**
Húsafell pottur**
Flókalundur
Akureyri íbúð
Akureyri raðhús**
Illugastaðir með potti**
Öxarfjörður
Einarstaðir
Kaupmannahöfn íbúðir**
Punktafrádrag

29-maí
til
5-jún

5-jún
til
12-jún

12-jún
til
19-jún

48 og **60

19-jún
til
26-jún

26-jún
til
3-júl

3-júl
til
10-júl

10-júl
til
17-júl

17-júl
til
24-júl

24-júl
til
31-júl

31-júl
til
7-ágú

7-ágú
til
14-ágú

72/**84

Umsóknir þurfa að berast fyrir 20. mars 2009
Efling - stéttarfélag, Sætún 1, 105 Reykjavík, sími 510 7500, símbréf 510 7501, veffang: www.efling.is

14-ágú
til
21-ágú

21-ágú
til
28-ágú

48 og **60
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What does Efling offer you
for your summer vacation 2009?

Efling has rented two apartments in the
center of Copenhagen only 15 minutes
walk from The Tivoli Gardens. You can
read about these new possibilities and
also contact Efling offices and homepage
for further information.

One trip is planned for
this summer and two
daytrips in August to a
place colser to Reykjavik
Efling has about 50 holiday houses
all around the country and you can
also rent a trailer-tents/campers
with support from the union. Efling
also rents apartment in the heart of
Copenhagen for the union members.
The union policy is to offer these
houses and other summer vacation
facilities at reasonable prices.

Those members renting holiday houses
take full responsibility for the houses,
furniture and everything that comes
with them. The holiday houses are to
be returned in good, clean condition.
If that is not done the cleaning will be
charged to the person that has rented it.
During the wintertime it is possible to
rent a holiday house over a weekend or
a whole week, depending on what suits
each and everyone. Each member can
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book one holiday house in advance.
For the summer and winter period
holiday houses need to be applied for
within the advertised period.
Applicants are allotted houses by a special
system which is based on a number of
months that a person has paid union
dues during the last 12 years.

First come - first serve
If no applications are for a particular
week after the first and second distribution, the rest of the holiday houses will
be distributed according to a special
advertisement regardless of the point
system. Those interested need to come
to the union’s office on May 8th and
first come, first serve basis applies.

Efling organises trips in
Iceland this summer
This summer Efling is offering trips
for members of the union. One trip
is planned for this summer and two
daytrips in August to a place closer to
Reykjavík. You can read about these
offers in this paper. If you are interested
do not hesitate to call the Efling office
for further information.
Everything is included in the houses,
such as a refrigerator, stove, kitchen
appliances, television, duvets, pillows
as well as cleaning equipment. Guests
bring their own towels, dishcloths,
rags, duvet covers, sheets, toilet paper
and hand soap.
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8. maí!

Fyrstur kemur – fyrstur fær

20. mars
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Síðasti skiladagur
sumarumsókna
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Efling býður til sumarferðar 2009

Jökulfirðir 9.-12. júlí
Frá Breiðavík

Sumarferðir Eflingar hafa verið
vandlega undirbúnar undanfarin ár
og aðsókn að þeim eftir því. Eftirsóttir og spennandi staðir hafa verið
valdir til skoðunar, stundum utan
alfaraleiðar. Að þessu sinni hefur
Efling valið eyðilönd Jökulfjarða og
má víst telja að ferðalangar verði ekki
fyrir vonbrigðum þar sem auðug en
víða hrjóstrug náttúrufegurð blasir
við ferðalöngum á mörgum stöðum.
Ferðadagar eru áætlaðir 9.–12. júlí
n.k. Með í ferð verður Guðmundur
Þ Jónsson, varaformaður Eflingar
sem þekkir þennan hluta Vestfjarða
vel enda Strandamaður að ætt og
uppruna.
Ferðaáætlun er þannig að á fyrsta degi
er haldið til Ísafjarðar og á öðrum degi
er áætluð sigling um Jökulfirði. Gert er
ráð fyrir að farið verði í land á tveimur
til þremur stöðum og fer það aðallega
eftir veðri hvar það verður nema ákveðið
er að þiggja kaffiveitingar á Hesteyri. Á
Ísafirði verður gist í tvær nætur. Á þriðja
degi verður ekið til Breiðuvíkur og áætlað
er að fara um Ingjaldssand á leiðinni
þangað. Í Breiðuvík verður gist í eina
nótt. Á fjórða degi verður haldið heim og
byrjum við daginn á því að fara á Látrabjargið og síðan suður til Reykjavíkur.

Lýsing á Jökulfjörðum
Austur úr Ísafjarðardjúpi utarlega, milli
Bjarnarnúps og Grænuhlíðar, gengur
flói eða breiður fjörður sem nokkrir
firðir kvíslast frá til norðurs, austurs og
suðurs og heita einu nafni Jökulfirðir.
Fjöll að þeim eru allhá, brött og skriðurunnin og klettótt. Hlíðar eru því
gróðurlitlar og undirlendi lítið nema
stutt dalverpi upp af fjarðarbotnum, er
þar víða allgróðursælt. Byggð var fyrrum
um alla Jökulfirði en þó strjálbýlt þar
nema í Grunnavík og á Hesteyri. Jökulfirðir heyra til Grunnavíkur, Leirufjarðar, Hrafnsfjarðar, Lónafjarðar, Veiðileysufjarðar og Hesteyrarfjarðar. Síðasta
byggð lagðist niður í Jökulfjörðum á
sjöunda tug síðustu aldar. Allmörgum
húsum er haldið við í Jökulfjörðum,

ENDURFUNDIR
31. janúar – 30. nóvember

aðallega á Hesteyri, Grunnavík og Leirufirði og eru þau notuð sem sumarhús.
Skipbrotsmannaskýli eru á Sléttu og
í Hrafnsfjarðarbotni.(Texti tekinn úr
Landið þitt Ísland)
Lagt verður af stað frá Sætúni 1,
fimmtudaginn 9. júlí, kl. 8:15 stundvíslega. Innifalið í ferðinni er akstur,
leiðsögn, gisting á Ísafirði og Breiðuvík,
morgunverðir og kvöldverðir. Ferðalangar þurfa að hafa með sér nesti fyrir
hádegishressingu.
Innritun í ferðina hefst 23.mars 2009,
kl. 8:15 á skrifstofu Eflingar–stéttarfélags Sætúni 1.
Ferðin kostar kr. 35.000,-

Spennandi leikir og
verkefni fyrir fjölskyldur
og skólahópa!

SÝNING FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

Á sýningunni má sjá gripi sem fundust
við fornleifarannsóknir á mörgum helstu
sögustöðum þjóðarinnar sem styrktar
voru af Kristnihátíðarsjóði 2001–2005.
Suðurgata 41

·

101 Reykjavík

·

sími 530 2200

·

www.thjodminjasafn.is/endurfundir

·

Opið alla daga vikunnar nema mánudaga kl. 11–17
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Öflugir menn og tæki - búið að rífa skemmda hlutann og byrjað að byggja upp

Uppbygging hafin að nýju í Ölfusborgum eftir jarðskjálftana

Glæsileg endurnýjuð hús
Þó nú séu um níu mánuðir liðnir
frá því að jarðskjálftarnir riðu yfir
Suðurland með tilheyrandi ósköpum
eru þeir mörgum enn í fersku minni.

Sem kunnugt er varð gríðarmikið
tjón víða og er enn verið að vinna úr
mörgum málum í kjölfarið.
Í viðtali sem Fréttablað Eflingar átti

við Svein Ingvason, sviðsstjóra orlofsmála hjá Eflingu, segir hann að mikið
tjón hafi orðið á orlofssvæðinu í
Ölfusborgum en þar eru 36 orlofshús
auk sex annarra bygginga svo sem
húsnæði umsjónarmanna, þjónustuhús og fleira. Það var fyrst nú í janúar
sem hafist var handa við viðgerðir á
húsunum, en þrjú af þeim eru í eigu
Eflingar, segir hann. Hann er spurður
að því hvernig ferillinn hafi verið frá
því skjálftarnir urðu.
Viðlagatrygging Íslands þurfti að
meta allar skemmdir og var það mjög
tímafrekt, skipti í raun mánuðum. Þá
tók við vinna okkar við að yfirfara matið
og samþykkja eða hafna eftir aðstæðum.
Næst var svo að fara með breytingar á
húsunum í hönnunarferil, fyrir skipulagsnefnd og bjóða svo verkið út.

Tjónið misjafnt
Tjónið er mjög misjafnt, segir Sveinn og
í raun skrýtið hvað munað getur á milli
húsa sem jafnvel standa hlið við hlið.
Um er að ræða allt frá altjóni á nokkrum
húsum sem verða rifin, tjóns þess eðlis
að hús verða endurbyggð að stærstum
hluta og til þess að engar skemmdir urðu
á fasteignum.
Skemmdir felast helst í því að viðbyggingar með forstofum og baði hreinlega brotna
frá aðalbyggingu, hús skekkjast og missíga,
gólfplötur halla og svo framvegis.
26
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Unnið við þak sólskála...

Umfang skemmdanna?
En hvert er umfang skemmdanna?
Sveinn segir að heildarskemmdir í
öllu hverfinu séu metnar á u.þ.b. 120
milljónir. Tjón á húsum Eflingar var
hins vegar um 18 milljónir og vega þrjú
hús þar langþyngst.

athygli og má telja merkilegt hve nýtískuleg þessi nærri hálfrar aldar gömlu hús
geta orðið. Þau bera aldurinn sannarlega
vel. Þannig nýtum við tækifærið þó að

um hörmulegar skemmdir og kostnaðarsamar sé að ræða, þá reynum við að nýta
okkur það á jákvæðan hátt, segir Sveinn
Ingvason að lokum.

Öllum framkvæmdum á að vera lokið
fyrir sumarvertíðina sem hefst 29. maí.
Það er nokkuð sérstakt að þann dag er
einmitt nákvæmlega eitt ár upp á dag
frá því að skjálftarnir gengu yfir! Með
nokkrum sanni má segja að upp á það
verði haldið með glæsibrag. Að auki er
svo verið að ljúka frágangi vegna sólskála
við öll hús Eflingar á svæðinu og mun
það verða enn ein byltingin á þessum
gömlu og góðu húsum og gerbreyta í
raun notkunarmöguleikunum þeirra.

Endurbygging og gagngerar
endurbætur
Strax var tekin ákvörðun um það
að endurbyggja þessi 3 hús og gera í
leiðinni gagngerar endurbætur á innanhússskipulagi. Hluti húsanna er rifinn
og endurbyggður, innveggir teknir niður
og herbergi stækkuð svo og eldhús og
settur hiti í gólf.
Fullyrða má að þetta séu glæsilegar umbreytingar og eiga eftir að vekja

... og hér stendur Sveinn Ingvason við fullgerðan skálann
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Svignaskarð

Enn er endurnýjað!
Búið að rífa gamla húsið og byrjað að byggja nýtt

Á fundi sínum 18. desember s.l.
samþykkti orlofsnefnd Eflingar að skipta
út einu gömlu húsi í Svignaskarði fyrir
nýtt og stærra hús, sambærilegu þeim
sem nú nýlega hafa risið þar. Stjórn
félagsins hefur einnig samþykkt það
fyrir sitt leiti.
Að undangenginni verðkönnun var svo
samið við Eirík J. Ingólfsson bygging-

armeistara í Borgarnesi um byggingu
hússins og eru framkvæmdir nú þegar
hafnar. Um er að ræða um 80 fermetra
hús búið öllum þeim bestu gæðum sem
bjóðast í slíkum húsum.
Húsið mun rísa á lóð númer 12 á
svæðinu en orlofshúsið sem þar stóð
var selt til brottflutnings og mun áfram
þjóna ferðafólki, en það verður sett niður

Hér er eitt litlu húsanna sem víkja fyrir ný, stærri og glæsilegri hús í Svignaskarði

2

við Hótel Bjarkarlund í Reykhólasveit.
Þannig má ljóst vera að þrátt fyrir dapurt
efnahagsástand og kreppu verður ekki
slegið af við endurbætur og lagfæringar
orlofshúsa félagsins, allt í þágu þess að
félagsmenn megi njóta enn betra orlofs í
okkar góðu húsum!

ORLOFSBLAÐ EFLINGAR-STÉTTARFÉLAGS

2009

Útilegukortið 2009
Kort sem veitir aðgang að fjórða tug
tjaldsvæða hringinn í kringum landið

Útilegukortið var stofnað árið 2007 og
hlaut strax góðar viðtökur. Það er nú að
hefja sitt þriðja starfsár.
Með kaupum á Útilegukortinu getur
handhafi þess gist ásamt maka og allt að
fjórum börnum á fjórða tug tjaldsvæða
landið um kring.
Með Útilegukortinu má gista fjórar
nætur samfellt á hverju tjaldsvæði.
Kortið gildir fyrir hjólhýsi, tjaldvagna,
fellihýsi, húsbíla og venjuleg tjöld.
Útilegukortið er á sértilboði til félagsmanna Eflingar á vefsíðu Útilegukortsins www.utilegukortid.is og er hægt að
kaupa það þar frá 1. apríl á kr. 11.400,en venjulegt verð er kr. 12.900,-.
Tilboð þetta gildir til 1. maí og er
eingöngu hægt að kaupa kortið á
netinu.
Frekari upplýsingar um kortið má fá á
vefsíðunni www.utilegukortid.is.

23. mars
Sumarferð í Jökulfirði
Skráning hefst
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Sumargetraun fjölskyldunnar
Takið þátt og þið getið unnið 15.000,-

Ef þið svarið eftirfarandi 9 spurningum/
setningum rétt, mynda upphafsstafirnir
í svörunum orð yfir eitthvað safaríkt og
gott!
Rétt svör við spurningunum er að
finna í greinum í þessu orlofsblaði, þau

fara ekki fram hjá neinum ef grannt er
skoðað.
Sendið rétt svör til Eflingar-stéttarfélags,
Sætúni 1, 105 Reykjavík fyrir 1. Júlí
2009.

1. Nú þegar daginn lengir _________ og þétt...
Svar:
2. Að öðrum kosti er ekki hægt að tryggja __________

Dregið verður úr réttum úrlausnum og
einn heppinn þátttakandi fær verðlaun
að upphæð kr. 15.000,-.

Góða skemmtun og njótið vel!

6. Gólfþveglar og moppur eru til staðar svo og kústur
og ___________
Svar:

_____ lykla!

7. Á þriðja degi verður ekið til ______________

Svar:

Svar:

3. ______________ eru lífsnauðsynleg tæki...

8. Öll meðferð _______ kostar sérstaka aðgæslu!

Svar:

Svar:

4. Aldrei fyrstur?______

9. Lífaldur __________ ef punktar tveggja eru jafnir...

Svar:

Svar:

5. __________ úr Ísafjarðardjúpi utarlega milli ...
Svar:

Sumargetraun Eflingar - stéttarfélags 2008

Lausnarorð:
1 2 3

Nafn:
Heimili:
Kennitala:
30

Sími:

4

5

6

7

8

9

við fyrsta hanagal!
Rúbín
R
úbín kaffi er unnið úr völdum
hágæða kaffibaunum frá
hásléttum þekktustu kaffi-svæða heims, Kólumbíu,
Brasilíu, Kosta Ríka, MiðAmeríku og Afríku.

BETRI STOFAN

HVERJIR ERU
BESTU VINIR
OKKAR?
“ Tað eru Foröyingar”

LAUNUM ÞEIM VINARGREIÐANN

NORRÆNU
SIGLUM GLÖÐ OG FRJÁLS MEÐ

“Mær dámar alt væl um borð Norrönu”

Heimsæktu Færeyjar í sumar,
þeir eru skemmtilegir heim að sækja

“Föroyingar eru teir stuttligastu”

Norræna er í eigu margra hluthafa
og Færeysku þjóðarinnar.
Norræna brúar Atlandshafið og opnar
íslendingum möguleika á að taka bílinn
með í sumarfríið ásamt ótal öðrum
ferðamöguleikum.

Ódýrar vorferðir með Norrænu
DANMÖRK

FÆREYJAR

22.200 16.650

Verð frá kr. 22.200 á mann m.v. fjóra í
4m. klefa/inn á lágannatímabili ásamt bíl
aðra leið.
Verð frá kr. 48.450 m.v. einn í 4m. klefa/
inn á lágannatímabili ásamt bíl aðra leið.
Fyrir aðeins frá 15.200 er hægt að taka
kerru með og þú mátt taka eins mikinn
farangur með þér og plássið leyfir.

EVRÓPA
AKTU Á ÞÍNUM EIGIN BÍL

Verð frá kr. 16.650 á mann m.v. fjóra í
4m. klefa/inn á lágannatímabili ásamt bíl
aðra leið.
Verð frá kr. 33.575 m.v. einn í 4m. klefa/inn
á lágannatímabili ásamt bíl aðra leið.
Fyrir aðeins frá 14.400 er hægt að taka kerru
með og þú mátt taka eins mikinn farangur
með þér og plássið leyfir.

Breytt áætlun Norrænu
-styttri siglingartími
-góðar fréttir fyrir íslendinga
-sjá www.smyril-line.is

FRÁ DANMÖRKU
Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Feram·lastofu

Smyril Line Ísland

