
Gistng á Kjördæmamóti á Akureyri – tilboð 15.-17. maí 2020 

Eftirfarandi verðtilboð hafa borist en engin herbergi hafa verið tekin frá. 

 

Hótel Kjarnalundur, Kjarnalundi, 600 Akureyri 

info@kjarnslundur.is, s.460 0060 

Einstaklings herbergi með morgunmat, verð 8.500.- krónur nóttin. 

Tveggja manna herbergi með morgunmat, verð 12.900.- krónur nóttin. 

Ekkert staðfestingagjald. 

-Afbókunarfrestur er 7 dagar fyrir einstaklingsbókanir en 30 dagar fyrir hópa með 10 herbergi 

eða fleiri. 

-Varðandi einstaklings bókanir er óskað eftir greiðslu við bókun eða að greiða hana eigi síðar 

en afbókunarfrestur rennur út. 

-Varðandi hópabókanir er reikningur sendur eftir brottför hóps eða fyrr ef óskað er eftir því. 

 

Icelandair Hótel, Þingvallastræti 23 
Eins manns herbergi 13.900 ISK per nótt með morgunverði. 

Tveggja manna herbergi 16.900 ISK per nótt með morgunverði. 

Hótelið setti upp bókunarhlekk og þar bókar fólk sig.  

Fyrst þarf að klára skref 1 (velja daga og herbergisgerð) og þá í skrefi 2 í glugganum hægra 

megin er hægt að nota „bæta við herbergi“ takka og þannig má að velja allt að 15 herbergi í 

sömu bókun. 

Skilmálarnir eru eftir farandi: 

Hlekkurinn verður opinn til og með 1 maí 2020, og hægt verður að afbóka herbergi 7 dögum 

fyrir komu. 

Ekki verður hægt að ábyrgjast að herbergi verði laus þegar nær dregur, því mælum við með að 

bóka sig sem allra fyrst. 
 Icelandair Hótel Akureyri – Bóka hér 
 
SÓLRÚN BJÖRG ÓLAFSDÓTTIR 
Sales Manager - Sales MICE 

Tel: +354 444 4692 

Mobile: +354 698 7969  

 

Hótel KEA, Hafnarstræti 94 
Eins manns herbergi: 13.490 kr. nóttin + 333 kr. gistináttarskattur = 13.823 kr. 

Tveggja manna herbergi fyrir einn: 14.990 kr. nóttin + 333 kr. gistináttarsk. = 15.323 kr. 

Tveggja manna herbergi: 16.990 kr. nóttin + 333 kr. gistináttarskattur = 17.323 kr. 

Morgunverður innifalinn. 

Bókað með tölvupósti á netfangið kea@keahotels.is eða hringja í síma 460-2000. 

 

Hótel Akureyri Dynheimar (Hafnarstræti 73). 
hotelakureyri@hotelakureyri.is Sími (+354) 462 5600 
Tvær tegundir af herbergjum, MicroSuite (stærri herbergi) og ShoeBox (minni herbergi). 

Öll herbergin eru með 160 cm rúmum. Það er frjálst val um að nota þau sem einstaklings eða 

tveggja manna. 

ShoeBox herbergi: 11.900 kr. án morgunverðar 

MicroSuite herbergi: 13.900 kr. án morgunverðar 

Morgunverður: 1990 kr. á mann. 

Afbókunarskilmálar hótelsins eru eftirfarandi: 

mailto:info@kjarnslundur.is
https://be.synxis.com/?adult=2&arrive=2020-05-15&chain=15503&child=0&configcode=icelandair&currency=ISK&depart=2020-05-16&hotel=59622&level=hotel&locale=en-GB&promo=BRIDGE&rooms=1&start=availresults
mailto:kea@keahotels.is
mailto:hotelakureyri@hotelakureyri.is
tel:003548491337


Krafist er kreditkorts við bókunina. 

Hægt er að afbóka allt að 4 herbergjum, 48 tímum fyrir innritun án aukakostnaðar. 

Hópar með 5 eða fleiri herbergi, 8 vikum fyrir komudag án aukakostnaðar. 
 

Gistiheimilið Gula villan, Brekkugötu 8 og Þingvallastræti 14 

gulavillan@nett.is  Gisting án morgunverðar. 
Brekkugötu 8, 600 Ak. (alls 9 herbergi) 

Eins manns herbergi með sameiginlegu baðherbergi kr. 6.205- pr. sólarhring. 

Tveggja manna herbergi með sameiginlegu baðherbergi kr. 8.670-  pr. sólarhring. 

Þórunnarstræti 93 (Súlur) (alls 10 herbergi)  

Tveggja manna herbergi með sér baðherbergi kr. 10.710-  pr. sólarhring. 

Gisting án morgunverðar í báðum húsum. 

 

Sæluhús Akureyri, gistiheimili, Sunnutröð 2, 600 Akureyri 

info@saeluhus.is 
Stúdíó án potts er á 10,000 nóttin – 2 nætur kr ; 20,000 – auka nótt er á 5.000 kr  

Stúdíó með heitum potti er 12,500 kr nóttin  - 2 Nætur kr ; 25,000 – auka nótt 7.000 kr 

3 Herbergja einbýli með heitum potti er á 27,000 kr nóttin – 2 nætur kr ; 54.000 – auka nótt 

18.000 kr 

3 svefnherbergi – hjóna – 1 með tveimur einstaklingsrúmum og svo er kojuherbergi, neðri 

kojan tvíbreið.  
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