FERÐAPAKKI - TILBOÐ
FKA félagskonur hafa boðið okkur eftirfarandi tilboð í
gistingu og hvetjum við konur til að bóka fyrr en seinna
þar sem framboð á herbergjum er takmarkað!

Miðbæjar pakkinn
CENTERHÓTEL PLAZA
Superior Double / Twin herbergi á 19.500 ISK per nótt með morgunmat á Centerhótel
Plaza. Tilboðspakkinn gildir til og með 8.mars! Eftir þann tíma er tilboðið háð
bókunarstöðu hverju sinni.

19.500 ISK - Morgunmat
CENTERHÓTELIN
20% afsláttur af netverðum ef miðbæjarpakkinn er fullbókaður.
Bókunarferlið: Sendið póst á bokanir@centerhotels.is og vísið í FKA ásamt bókunarnúmerinu
114.237.

20% afsláttur
Klassíski pakkinn
22 HILL HOTEL
Tveggja manna herbergi með morgunmat 14.000 ISK per nótt.

14.000 ISK
Lúxus pakkinn
HÓTEL HOLT
Junior Svíta (hjónarúm) með morgunverði og drykk á barnum við komu á krónur 31.000 per
nótt. Mögulegt er að búa um aukarúm sem kostar þá 10.000 kr aukalega.
Bókunarferlið Sendið póst á: oskar@holt.is og vísið í FKA tilboð.

31.000 ISK

INNANLANDSFLUG MEð AIR ICELAND CONNECT
Hópverð til Reykjavíkur þegar bókað er í gegnum hópadeildina, háð framboði hverju sinni.
Eftirfarandi hópfargjöld eiga við um Akureyri , Ísafjörð og Egilsstaði, þetta eru þrír verðflokkar
og miðast tilboðið við að laust sé á þessum fargjöldum þegar bókað er, takmarkað
sætaframboð er í boði fyrir hvert fargjald.
Verð frá Akureyri eða Ísafirði pr. mann með sköttum

kr. 11.255.-, 14.615 og 17.975.-

Verð til Akureyrar eða Ísafjarðar pr. mann með sköttum

kr. 11.950.-, 15.310.- og 18.670.-

Verð frá Egilsstöðum pr. mann með sköttum

kr. 13.110.-, 16.700.- og 20.405.-

Verð til Egilsstaða pr. mann með sköttum

kr. 13.805.-, 17.395.- og 21.100.-

SKILMÁLAR:
Fargjaldið veitir ekki vildarpunkta.
Breytingargjald lágmark kr. 2.500.
Fargjaldið er endurgreitt að frádregnum kr. 2.500.- pr. fluglegg ef afbókað er lágmark 4
sólarhringum fyrir brottfarartíma.
Tilboðið miðast við að laust sé á þessum fargjöldum þegar bókað er.

BÓKUNARFERLIÐ:
Fargjaldið er eingöngu bókanlegt hjá Hópadeild Air Iceland Connect í síma 570-3075 virka daga
milli kl. 07:45 og 15:45 og vísa í FKA verð.

