Rezerwacje jesienno-zimowe 2022-2023
Wynajem domków, szczególnie tych położonych blisko stolicy stał się ostatnio niezwykle
popularny w okresie zimowym. Już na miesiąc do przodu mamy pełne obłożenie na
weekendy, dlatego przypominamy o wcześniejszym dokonywaniu rezerwacji.
Sezon zimowy rozpoczyna się od 2 września 2022 r. i trwa do 2 czerwca 2023 r. Istnieje
możliwość rezerwacji weekendowych, jak i tygodniowych. Natomiast w okresie wakacyjnym
oraz świątecznym tj. Boże Narodzenie, Nowy Rok oraz Wielkanoc możliwe są tylko
tygodniowe rezerwacje. W tym roku terminy tygodniowych rezerwacji w okresie świątecznonoworocznym wypadają 22.12. – 29.12. 2022 oraz 29.12. 2022 - 05.01. 2023. Rezerwacje na
Boże Narodzenie i Nowy Rok rozpoczną się 12 września od godziny 8:15.
Uwaga: W tym roku rezerwacja domków na okres zimowy odbędzie się dwuetapowo
Strona rezerwacji na okres zimowy z możliwością rezerwacji terminów do okresu Świąt
Bożego Narodzenia zostanie otwarta 15 sierpnia o godz. 8:15. Natomiast rezerwacja domków
w okresie po nowym roku, czyli od 5 stycznia do 2 czerwca 2023 r., zostanie otwarta 2
listopada o godz 8:15. Należy przy tym pamiętać, że okres rezerwacji na Wielkanoc został
tutaj wykluczony. Na ten okres należy składać osobne wnioski, a termin ich składania
rozpoczyna się na początku lutego. Wnioski w tym okresie są rozpatrywane zgodnie z liczbą
punktów wnioskodawcy.
Rezerwacja weekendowa oznacza wynajem domku na okres trzech dni, od czwartku do
niedzieli lub od piątku do poniedziałku. Punkty nie są odejmowane w przypadku wynajmu w
okresie zimowym, z wyjątkiem Wielkanocy. Punkty są odejmowane tylko podczas wynajmu
w okresie letnim i podczas Wielkanocy.
Jak dokonać rezerwacji domku?
W okresie zimowym rezerwacji można dokonywać bezpośrednio na stronie internetowej lub
w biurze eflingu. Każdy członek związku w ciągu roku ma prawo dokonać dwukrotnie
rezerwacji, raz na początku, raz na końcu roku.
Wystarczy zalogować się na stronie rezerwacji domków wchodząc na stronę www.efling.is i
za pomocą elektronicznego identyfikatora lub hasła dokonać bezpośrednio rezerwacji.
Istnieje również możliwość dokonania rezerwacji w biurze eflingu, telefonicznie pod
numerem 510-7500 lub poprzez wysłanie maila na adres orlof@efling.is.
Instrukcja rezerwacji domków
Aby dokonać rezerwacji domku online, należy wejść na witrynę efling.is, następnie kliknąć
opcję : Fundusz Rekreacyjny (ISL : Orlofsvefur) i kolejno dział : Rezerwacje (ISL :
Bokunarvefur).
Na stronie rezerwacji przejdź do zakładki Domki Letniskowe (ISL : Orlofshús), a następnie
Dostępne domki (ISL : Laus orlofshús).
Kolejno wyświetli się tabela przedstawiająca wszystkie dostępne domki i automatycznie
przedstawia ona tylko trzy pierwsze tygodnie. Jedynie białe kolumny wskazują dostępne

miejsca. Kolumny w tabeli, które są zaznaczone jakimkolwiek kolorem oznaczają brak
możliwości rezerwacji w danym terminie.
Następnym krokiem jest wybranie konkretnego domku oraz dat rezerwacji, klikając w opcję :
Booking (ISL : Veljið hús – Bóka) Wybierz domek – Rezerwuj. Kolejno pojawi się okno, w
którym musisz wybrać Okres czyli Przyjazd, Wyjazd oraz Numer Telefonu: (ISL :
Dagsetning frá - Dagsetning til - Sími).
Więcej informacji na temat domków letniskowych znajdziesz na stronie internetowej
Efling www.efling.is/orlofshus

W okresie zimowym dostępne będą poniżej wymienione domki oraz apartamenty:
Cena tygodniowa

Cena weekendowa

Hvammur í Skorradal

1 domek

33.000,-

23.500,-

Skarð í Borgarfirði / jacuzzi

1 domek

33.000,-

23.500,-

6 domków

26.000,-

16.500,-

/większy domek / jacuzzi

10 domków

29.000,-

19.500,-

Stykkishólmur / dom z jacuzzi

1 domek

29.000,-

19.500,-

Borgarsel

1 domek

24.000,-

14.500,-

Hólmavík

1 domek

26.000,-

16.500,-

Mieszkania w Akureyri

4 mieszkania

26.000,-

16.500,-

Apartamenty w Akureyri

3 apartamenty

29.000,-

19.500,-

Kirkjubæjarklaustur

2 domki

24.000,-

14.500,-

Svignaskarð í Borgarfirði
/ jacuzzi

Svignaskarð í Borgarfirði

Úthlíð í Biskupstungum
/ jacuzzi

2 domki

26.000,-

16.000,-

Brekkuskógur stærri hús/

3 domki

29.000,-

19.500,-

jacuzzi

Stóra Fljót/ jacuzzi
23.500.-

12 domki

33.000.-

Ölfusborgir / jacuzzi

10 domki

26.000,-

16.500,-

Hellishólar Fljótshlíð

1 domek

29.000,-

19.500,-

Vestmannaeyjar

1 domek

26.000.-

16.500.-

Hveragerði mieszkanie

1 mieszkanie

24.000,-

14.500,-

Heiðarbær 2, Þingvellir

1 domek

29.000,-

19.500,-

Bjarteyjarsandur, Hvalfjörður

1 domek

29.000,-

19.500,-

Bezposrednia rezerwacja u dozorcy:
Od 1. Wrz.

Illugastaðir / jacuzzi

2 domki

Od 1. Pazdziernika. Einarsstaðir / jacuzzi 3 domki

tel: 462 6199/462 5909
tel: 861 8310

