
SÖNN ÍSLENSK UPPLIFUN

Icelandair hótel eru leiðandi keðja gæðahótela á Íslandi og hvort sem þið viljið njóta náttúrufegurðar á fornum 
sögustöðum, stunda útivist eða upplifa menningarlífið fyrir sunnan, norðan, austan eða vestan, bjóðum við alltaf 
upp á  fyrsta flokks aðstöðu og framúrskarandi þjónustu. Hótelin átta mynda sterka heild með sameiginlegt 
ættarnafn og svipmót, eins og meðlimir í samhentri fjölskyldu þar sem séreinkenni, skapgerð og styrkleikar hvers 
og eins fá að njóta sín til fulls.

Við hlökkum til að taka vel á móti ykkur og eiga saman sanna íslenska upplifun.

Gjafabréf Icelandair hótela færa þeim sem þú vilt gleðja einstaka upplifun. 
Þau gilda á öllum Icelandair hótelum. Upplýsingar í síma 444 4000 eða á icehotels@icehotels.is



Icelandair hótel Reykjavík Natura   Nauthólsvegur 52   101 Reykjavík   Sími 444 4050   satt@sattrestaurant.is   www.sattrestaurant.is

SATT. ÞAÐ ER FERSKA 
HRÁ EFNIÐ, ÞAÐ ER AUGNA-
KONFEKTIÐ ALLT Í KRING 
OG ÞAÐ ER KÆRLEIKURINN 
SEM FER Í MATARGERÐINA.

Jólahlaðborð með sígildri hátíðarstemningu
Hlaðborðið okkar er orðið að dásamlegri hefð, 
klassískt með fersku ívafi. Hugljúf og lifandi tónlist 
alla daga og fjölskyldugleði á sunnudögum.

Komdu í hádegisverð á Satt, snæddu ljúffengt léttmeti 
og ef þú ert með stórt hjarta skaltu tylla þér við 
langborðið og sjá hvort þú eignast nýja vini. Bjóðum 
upp á dýrðlegt brunch hádegishlaðborð allar helgar. 
Komdu í kvöldverð á Satt, sittu lengi í góðum 
félagsskap og borðaðu gómsætan mat úr staðbundnu 
og fersku hráefni sem er ekki síður gott fyrir sálina en 
líkamann.
 
Komdu á Happy Hour á Satt milli kl. 16 og 18 
þegar allir áfengir drykkir eru á hálfvirði.

Jólin hefjast á Satt 15. nóvember
Eftir það bjóðum við upp á jólahlaðborðið á kvöldin og í hádeginu 16. – 17. og 
23. – 24. nóvember og alla daga frá 29. nóvember til 22. desember.

Borðapantanir í síma 444 4050 eða á satt@sattrestaurant.is.



Á Reykjavík Natura
 Reykjavík Natura er umhverfisvottað hótel samkvæmt ISO 14001.
 Við bjóðum upp á bíósýningar sex daga vikunnar.
 Fyrir jólin fá allir gestir í skóinn frá jólasveinunum.
 Gestir fá afslátt á söfnum Listasafns Reykjavíkur.
 Þú getur gist í herbergi stærsta manns í heimi.

Málum bæinn grænan
Eftirminnileg óskastund á hverju strái

Mannamót á 
Reykjavík Natura
Reykjavík Natura er kjörinn staður 
fyrir veisluhöld, ráðstefnur og fundi, 
hvort sem um ræðir stóra viðburði 
eða smáa. Við útvegum hvaðeina 
sem tilefnið kallar á – penna og 
pappír, pontu og hljóðkerfi, tæknifólk,  
ljúffengar veitingar frá Satt og 
þaulvanar þingfreyjur og -þjóna til 
að gera daginn árangursríkan og 
ógleymanlegan. Eftir fundinn er 
tilvalið að skella sér í sund og gufu 
eða nudd á Sóley Natura Spa.

Icelandair hótel Reykjavík Natura Nauthólsvegur 52, 101 Reykjavík Sími: 444 4500 reykjaviknatura@icehotels.is www.icelandairhotels.is

Á DÖFINNI

SÓLEY NATURA SPA 
Sóley Natura Spa er heilsulind staðsett á jarðhæð 
hótelsins. Hér er boðið upp á unaðslegt dekur í 
himnesku umhverfi, saltvatnssundlaug, gufubað og 
heita potta, ásamt snyrtistofu og nuddstofu. Sóley 
Natura Spa notar eingöngu Sóley Organics vörur, sem 
eru unnar úr handtíndum íslenskum jurtum, og er 
einnig að finna á öllum herbergjum Reykjavík Natura.

Icelandair hótel Reykjavík Natura er nýlega endurbætt hótel í fallegu 
umhverfi Öskjuhlíðar og Nauthólsvíkur. Hér býðst öll sú þjónusta 
sem  gestir gera kröfu um á fyrsta flokks hóteli. Sérstaða hótelsins 
og afþreyingarmöguleikar gera dvölina að eftirminnilegri upplifun.

Listum og menningu er gert hátt undir höfði á Reykjavík Natura. Myndlist, skúlptúrar og 
vídeóverk eftir merka íslenska samtímalistamenn prýða hótelið og íslenskir hönnuðir sýna 
hönnun sína vikulega á veitingastaðnum Satt. Þá prýðir anddyri hótelsins eitt af stærstu 
fuglasöfnum landsins.

Öll herbergi á Reykjavík Natura eru björt, rúmgóð og útbúin nútímaþægindum, svo sem 
þráðlausu neti og sjónvarpi. Hvert herbergi er einstakt og býðst gestum meðal annars að 
velja um herbergi sem tileinkuð eru íslenskum skáldum, íslenskum listamönnum, íslenskri 
náttúru eða flóru Íslands. Brúðhjón sem dvelja hjá okkur fá við einstakar móttökur.

Jólahlaðborð 16. – 17. og 23. – 24. nóv. Alla daga frá 29. nóv. til 22. des.
Þakkargjörðarhlaðborð  Einstök bandarísk hátíð 22. nóvember.
Skötuhlaðborð með rammhefðbundnu sniði á Þorláksmessu.
Kvöldlestur  Íslenskar skáldsögur lesnar á ensku öll fimmtudagskvöld.
Tískusýning alla föstudaga með íslenskum hönnuðum.

Upplifðu Icelandair hótel Reykjavík Natura
Sérstakt tilboð á gistingu og með því í nóvember og desember 
2012: Spa, matur og drykkur í fallegu umhverfi .
34.000 kr. eða aðeins 17.000 kr. á mann
Innifalið: Gisting fyrir tvo eina nótt í gæðarúmum, fordrykkur, morgunverðarhlaðborð, 
bitabakki og vínglas á Satt, nudd og líkamsskrúbb á Sóley Natura Spa

wwww.icelandairhotels.isTilboð Bókaðu núna á www.icelandairhotels.is eða í síma 444 4000

Ljósmyndari: Siggi Antons



Icelandair hótel Reykjavík Marina    Mýrargata 2    101 Reykjavík   Sími 560 8000    www.icelandairhotels.is

Við elskum aðventuna. Við elskum að skála við 
uppáhaldsfólkið okkar. Við elskum kokkteila. Við 
elskum stemmningu. Við elskum léttan mat sem 
bráðnar í munni og lætur okkur líða vel. Við elskum 
syndsamlega góða eftirrétti. Við elskum ekki þungan 
og gamaldags mat. En það stendur ekki í vegi fyrir 
girnilegasta hlaðborðinu um jólin 2012.

Jólin á Slippbarnum
Hér verðum við í essinu okkar í hádeginu og á kvöldin 22., 23. og 24. nóvember 
og svo alla daga frá 29. nóvember til jóla – vertu með. Borðapantanir í síma 560 8009.

Við elskum hefðir.
þess vegna sköpum við Þær.



Icelandair hótel Reykjavík Marina er nýtt hótel í hjarta Reykjavíkur 
með einstakan karakter. Reykjavík Marina stendur við gömlu höfnina í 
Reykjavík í nánu sambýli við slippinn og vísar aðalinngangurinn beint í 
norður að slippnum, þar sem skipin eru bókstaflega í seilingarfjarlægð.

Frumleg og litrík hönnun einkennir Icelandair hótel Reykjavík Marina. Húsgögn og innréttingar 
eru sérsmíðuð á Íslandi og nútímalegri hönnun blandað saman við endurnýtta gamla muni 
af höfninni og úr slippnum. Herbergin á Reykjavík Marina eru litrík, skemmtileg og þægindin 
í fyrirrúmi, með útsýni annars vegar yfir rótgróinn vesturbæinn og hins vegar dásamlega 
fjallasýn í átt að Faxaflóa og Esjunni. Andrúmsloftið á hótelinu er lifandi og einkennist af 
sköpunarkrafti, gleði og margbreytilegu mannlífi, enda laðar líflegt umhverfið og kokkteilarnir 
á Slippbarnum að sér stóra hópa íslenskra og erlendra gesta.

Icelandair hótel Reykjavík Marina    Mýrargata 2,101 Reykjavík    Sími 560 8000    reykjavikmarina@icehotels.is    www.icelandairhotels.is

Gamla höfnin 
Bogabyggingin sem hýsir Icelandair 
hótel Reykjavík Marina er þekkt 
kennileiti við hafnarsvæðið. Opnun 
hótelsins vorið 2012 er hluti af 
blómlegri uppbyggingu í vestasta 
hluta miðbæjarins og er gjarnan 
tekin sem dæmi um vel heppnaða 
nýsköpun og uppbyggingu í góðri 
sátt við umhverfið. Reykjavík 
Marina hlaut Fegrunarviðurkenningu 
Reykjavíkurborgar árið 2012 fyrir 
fallegt umhverfi og gott aðgengi.

Á Reykjavík Marina
 Bogabyggingin hefur áður hýst málningarverksmiðju, trésmíðaverkstæði og ýmsa 
starfsemi tengda slippnum.

 Hótelið hýsir stóra off-venue hádegistónleika á Iceland Airwaves hátíðinni.
 Í Slippbíói býðst gestum að horfa á íslenskar kvikmyndir með enskum texta.
 Við leggjum okkur fram um að taka þátt í menningarviðburðum í miðborginni.
 Líkamsræktarsalurinn Þrekvirkið er staðsettur í anddyrinu.
 Skemmtileg og óhefðbundin aðstaða fyrir fundi, veislur og móttökur.
 Í bókastofunni eru hillur smíðaðar úr 1600 trékubbum sem féllu til við endurbæturnar.
 220 textaskilti leynast í krókum og kimum með fróðleik og skilaboðum til gesta.

Nýr tónn í litrófi miðbæjarins
Eina hótelið í heimi þar sem hægt er að snerta skip í slipp

Bjóddu ástinni þinni 
í miðborgarævintýri 
Tveggja manna herbergi með morgunverðarhlaðborði
16.500 kr. eða aðeins 8.250 kr. á mann
Gildir frá 1. nóvember til 21. desember 2012

wwww.icelandairhotels.isTilboð Bókaðu núna á www.icelandairhotels.is eða í síma 444 4000

Dráttarbrautir og spilhús
Hótelstjórinn Snorri segir frá því að sér hafi einu sinni 
borist kvörtun. Þýskur ferðamaður setti sig í samband 
við hann, eyðilagður yfir því að glæsilegt skip hefði 
siglt úr slippnum áður en honum gafst færi á að 
festa það á filmu. Var manninum sagt að hafa engar 
áhyggjur og fór í háttinn um kvöldið en morguninn 
eftir þegar hann reis úr rekkju blasti við enn betra 
útsýni, því nýtt skip hafði komið í slippinn um nóttina. 
Ferðamaðurinn kvaddi hæstánægður.

Iceland Airwaves 31. okt. – 4.nóv. Off–venue hádegistónleikar.
Óhefðbundið jólahlaðborð 22.– 24. nóv. og alla daga frá 29. nóv. til jóla.

HÁTÍÐ FYRIR ÖLL SKYNFÆRIN



Buon natale!
Jólahlaðborðið á Vocal 2012 
verður með ítölsku ívafi. Íslenskur 
jólamatur og ítalskt ljúfmeti er 
stórkostleg blanda sem þú verður 
að upplifa. Tríóið Delizie Italiane 
(ítalskt góðgæti) skapar rétta 
andrúmsloftið með hugljúfri 
jólatónlist frá báðum löndum.
Helgarnar 30. nóv. – 1. des., 
7. – 8. des. og 14. – 15. des.

Hvíldu vængina
Vinalegur áningarstaður við dyraþrep heimsins

Icelandair hótel í Keflavík    Hafnargata 57, 230 Reykjanesbær    Sími 421 5222    keflavik@icehotels.is    www.icelandairhotels.is

Icelandair hótel í Keflavík er notalegt, nútímalegt og fallegt hótel. 
Hótelið hefur nýlega verið endurgert að miklu leyti og stendur í hjarta 
Reykjanesbæjar með menningu, þjónustu og fjölbreytta afþreyingu 
innan seilingar.

Sérstaða hótelsins er nálægðin við alþjóðaflugvöllinn í Keflavík og býður hótelið upp á margs 
konar þjónustu við ferðalanga, hvort sem þeir eru að koma eða fara. Hótelstýran Bergþóra 
orðar það gjarnan þannig að „hérna sé heimili ferðalangsins að heiman. Sífellt fleiri spara sér 
fyrirhöfn og óhagræði með því að gista hjá okkur nóttina fyrir brottför.“

Suðurnesin eru spennandi áfangastaður út af fyrir sig. Jarðhitinn og sjórinn hafa skapað 
magnað umhverfi sem skemmtilegast er að kynnast á tveimur jafnfljótum. Hér má njóta 
óhaminna náttúruafla.

Í Keflavík
 Frá hótelinu er 15 mínútna akstur í Bláa Lónið
 Kvennahádegi á miðvikudögum – lífrænn matur, örfyrirlestrar og gleði.
 Innritun frá kl. 8 fyrir þá sem koma með morgunflugi.
 Ekki gleyma að heimsækja Víkingaheima, Skessuhelli og Bátasafnið.
 Hótelið starfrækir sitt eigið listagallerí.

VOCAL
Á Icelandair hótel í Keflavík er glæsilegur 
veitingastaður til húsa, Vocal. Vocal er veitingastaður 
í úrvalsflokki, eins og endurspeglast í matseðlinum, 
þjónustunni og umhverfinu. Hér starfa meistarakokkar 
sem leggja ríka áherslu á að matreiða ferskt fyrsta 
flokks hráefni á fjölbreytta vegu enda geta allir fundið 
lostæti við sitt hæfi á matseðlinum.

Á kaffihúsi hótelsins er boðið upp á drykki og létta 
rétti allan daginn.

Helgarferð 
á Reykjanesskagann
27.900 kr. fyrir tvo eða 13.950 kr. á mann.

wwww.icelandairhotels.isTilboð

Innifalið: Gisting fyrir tvo eina nótt, fordrykkur, þriggja rétta 
kvöldverður og morgunverður. Aukanótt á helmingsafslætti.
Gildir fimmtudaga til sunnudaga til 31. mars 2013.

Bókaðu núna á www.icelandairhotels.is eða í síma 444 4000

LENGDU FRÍIÐ
Gistu hjá okkur nóttina fyrir flug og byrjaðu ferðalagið vel úthvíld/ur. Við berum fram 
morgunverð fyrir þá sem eiga flug snemma morguns og bjóðum upp á frían akstur 
á Keflavíkurflugvöll milli kl. 5 og 8 og aftur kl. 12. Einnig geymum við bíla fyrir gesti í 
upphitaðri bílageymslu meðan á ferðalaginu stendur – endurgjaldslaust. Engin ástæða 
til að þeysast af stað fyrir allar aldir. Leyfðu þér frekar að lengja fríið.



Nægtarhorn Suðurlands
Náttúruperlur og ferskmeti í fallegu umhverfi

Icelandair hótel Flúðir    Vesturbrún 1, 845 Flúðir    Sími: 486 6630    fludir@icehotels.is    www.icelandairhotels.is

Árshátíðin, 
brúðkaupsveislan, 
hópeflið
Nýr og glæsilegur funda– og 
ráðstefnusalur Flúða rúmar allt 
að 80 manns. Þar að auki getum 
við tekið á móti um 320 gestum 
á hótelinu sjálfu og í fallegu 
umhverfinu fyrir utan. Salurinn 
er útbúinn nýjum og fullkomnum 
tækjum sem stillt er upp eftir 
óskum og þörfum hverju sinni og 
hentar frábærlega fyrir öll tilefni frá 
brúðkaupum til hugarflugsfunda.

Á Icelandair hótel Flúðum er glæsileg gistiaðstaða og framúrskarandi 
veitingastaður í aðeins klukkustundar akstursfjarlægð frá höfuð-
borginni. Hér er fegurð íslenskrar náttúru í algleymingi, bæði náttúru-
fegurð Flúðasveitarinnar sjálfrar og svo eru perlurnar Gullfoss, Geysir 
og Þingvellir í næsta nágrenni.

Flúðir eru mekka íslenskrar grænmetisræktunar, enda bera matreiðslumeistarar hótelsins 
fram ferskt grænmeti úr matarkistu héraðsins á hverjum degi. Veitingastaðurinn á Icelandair 
hótel Flúðum er rómaður og þaðan er stórbrotið útsýni yfir fallega sveitina. Gestir hafa nóg 
við að vera við að skoða gróðurhúsin, renna fyrir lax, skella sér í útreiðartúr eða flúðasiglingu 
niður Hvítá fyrir þá ævintýragjörnu.
 
Flúðir státa af glæsilegum hótelgarði þar sem stemmningin er jafn notaleg allt árið um 
kring. Þar eru heitir pottar, bar og grill og gestir geta látið fara vel um sig undir teppum og 
skinnábreiðum ornað sér við kamínur og notið kyrrðarinnar undir dansandi norðurljósum.

Á Flúðum
 Magga hótelstýra býður heppnum gestum í gönguferðir með traustri leiðsögn.
 Icelandair hótel Flúðir eru aðeins 100 km frá Reykjavík.
 Á Flúðum er eina sveppaverksmiðja landsins.
 Fundir á Flúðum eru oft óvenjulega árangursríkir.
 Einstakar aðstæður fyrir rómantískt dekur undir skini norðurljósanna.

HÁTÍÐARHLAÐBORÐ
Jólahlaðborð á Flúðum 24. nóv., 30. nóv.–1. des og 7.–8. des.
Hlaðborðið er blanda af hefðbundnum og nýstárlegum réttum.
Við leggjum upp úr því að nota hráefni úr sveitinni.
Ómótstæðilega jólarauðkálið og aðrar heimalagaðar kræsingar.
Lifandi tónlist fullkomnar jólaandann.
Láttu okkur gera tilboð í gistingu og hlaðborð fyrir þig eða hópinn.

Ógleymanleg árshátíð

wwww.icelandairhotels.isTilboð

Árshátíðarpakkar fyrir fyrirtæki sem vilja lífga upp á 
andann með gleði, gistingu og góðum mat í sveitinni.

Við sníðum veisluna að ykkar þörfum. 
Leitið tilboða fyrir ykkar hóp.

Upplýsingar í síma 486 6630 eða á fludir@icehotels.is



Fundarfriður
Á Klaustri ríkir einstök kyrrð. Það er 
hvergi betra að halda vinnufundi, 
námskeið, málstofur eða hvata-
ferðir, því andinn sem skapast 
þegar hópurinn er laus við allar 
utanaðkomandi truflanir er bæði 
ánægjulegur og árangursríkur. 
Á kvöldin slá staðarhaldarar upp 
skemmtunum fyrir hópinn og ef 
vilji stendur til eru jafnvel haldnir 
dansleikir.

Á Klaustri leggjum við mikið upp úr því að veita framúrskarandi og persónulega þjónustu og 
að framreiða fyrsta flokks veitingar. Falleg og stílhrein skandinavísk hönnun einkennir hótelið. 
Á góðviðrisdögum geta gestir tyllt sér út á sólpall. Aðstaða fyrir fundi og veislur er glæsileg 
og við getum tekið á móti allt að 120 manna hópum.

Frá Icelandair hótel Klaustri er stutt í margar fegurstu náttúruperlur landsins, meðal annars 
Vatnajökul, Skaftafell og Jökulsárlón. Ótal fallegar gönguleiðir eru í nánasta umhverfi og 
hægt að bregða sér í skemmtilega dagsferð austur að Þórbergssetrinu í Hala í Suðursveit. 
Fjórhjóla– og jeppaferðir í Meðallandsfjöru eru mikil upplifun en þar er mesta víðátta landsins 
á undirlendi. Skipbrot hafa orðið gegnum aldirnar á þessu svæði og talið er að gullskip sé 
grafið í svörtum sandinum en enginn veit hvar.

Hin víðfræga klausturbleikja er á matseðlinum en 
hún er af mörgum talin besta bleikja sem völ er 
á, enda alin upp í vatni sem kemur beint undan 
Skaftáreldahrauninu. Við berum Klausturbleikjuna 
fram á fjölbreytta vegu, ýmist ferska eða reykta.

Kyrrðarríki milli jökla
Innblástur og upplifun af mikilfengleika landsins

Icelandair hótel Klaustur er notalegt sveitahótel í stórkostlegu umhverfi. 
Klaustur er rómað fyrir milt og gott veður og þaðan er magnað útsýni 
upp á Vatnajökul og Síðufjöll.

Icelandair hótel Klaustur    Klausturvegur 6,    880 Kirkjubæjarklaustur    Sími: 487 4900    klaustur@icehotels.is    www.icelandairhotels.is

Á Klaustri
 Hæsta tré á Íslandi er sitkagrenitré í skógarreit á Kirkjubæjarklaustri.
 Erró ólst upp á svæðinu og prýðir verk eftir hann hótelið.
 Sjálfur Kjarval ólst hér upp og málaði mörg sín frægustu verk hér.
 Fyrirmyndir Kjarvals sjást beint út um glugga hótelsins.
 Sundlaug Kirkjubæjarklausturs og íþróttasalur í tveggja mínútna göngufæri.
 Kauptu gönguleiðabækling hjá okkur og haltu í ævintýraferð.

Jólamatseðill 23. nóv. – 10. des. Hefðbundnar íslenskar jólakræsingar með dönsku ívafi.
Villibráðarhlaðborðið víðfræga 10. og 17. nóv. 
Hlaðborð og gisting  Hafðu samband í síma 487 4900 eða á klaustur@icehotels.is.
Við gerum einstaklingum og hópum freistandi tilboð.
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Helgartilboð á Klaustri
Glæsilegt helgartilboð á Icelandair hótel Klaustri fyrir þá sem 
vilja ögra skammdeginu og njóta nálægðar við íslenska náttúru. 
27.700 kr. eða 13.850 kr. á mann

Innifalið: Gisting eina nótt fyrir tvo, fordrykkur, þriggja rétta kvöldverður og morgunverður.
Aukanótt með 50% afslætti.
Gildir fimmtudaga til sunnudaga til 21. desember 2012.

Tilboð
JÓL & VILLIBRÁÐ



Hráefni úr 
heimahaga
Maturinn sem þú snæðir á Icelandair 
hótel Héraði hefur ekki ferðast 
langt. Laxinn og kræklingurinn 
koma úr Mjóafirði og annar fiskur 
úr Borgarfirði Eystri. Við fáum 
lífrænt grænmeti frá Móður Jörð, 
landnámsegg frá Miðhúsum og 
sveppi og ber úr Hallormstaðaskógi. 
Mjólkurafurðirnar eru ekki bara beint 
af býli heldur eru kýrnar nágrannar 
okkar líka. Kóróna matseðilsins 
er svo auðvitað sjálft austfirska 
hreindýrið.

Icelandair hótel Hérað er í miðbæ Egilsstaða og stutt að sækja alla þjónustu en sveitakyrrðin 
er ekki nema steinsnar í burtu. Möguleikar til útivistar eru óteljandi, hvort sem fuglaskoðun, 
veiði eða fjallgöngur heilla mest. Mikill metnaður er lagður í að framreiða ferskt hráefni 
úr næsta nágrenni, sér í lagi hreindýrasteik, villibráð og gæs. Andrúmsloftið á hótelinu er 
sérstaklega viðkunnalegt og hópurinn í kringum hótelið er eins og lítil samrýmd fjölskylda.

Við leggjum allt okkar kapp í að gera fundi og ráðstefnur sem best úr garði. Fundaraðstaðan 
er nýlega endurnýjuð og allur búnaður fullkominn. Við tökum á móti allt að 120 manna 
viðburðum og berum fram heimagerðar kræsingar fyrir fundargesti.

Undir hreindýrsfeldi
Matarkista í blómlegu héraði

Icelandair hótel Hérað á Egilsstöðum er spennandi staður að sækja heim 
allt árið um kring. Icelandair hótel Hérað er glæsilegt hótel með einstökum 
veitingastað og frábærri ráðstefnuaðstöðu.

Icelandair hótel Hérað    Miðvangur 5–7, 700 Egilsstaðir    Sími: 471 1500     herad@icehotels.is    www.icelandairhotels.is

Á Héraði
 Á Icelandair hótel Héraði geturðu horft á spakar kýr rölta um úti fyrir.
 Spurðu okkur um Bar–Lóminn og Súluna.
 Farið varlega þegar þið röltið yfir Fljótið ef ormurinn skyldi láta á sér kræla.
 Fátt er fallegra en að horfa á sólarlagið af svölunum á barnum okkar.
 Hérað er í næsta nágrenni við flugvöllinn á Egilsstöðum.
 Vinsælasti rétturinn á matseðlinum hjá ungum og öldnum er grillaður 
hreindýraborgari.

 Í Fellsskógi eru fallegar gönguleiðir og leiksvæði sem gleðja alla fjölskylduna.

HÁTÍÐARHLAÐBORÐ
Jólahlaðborð fyrir hópa  Sveigjanlegar dagsetningar. Við gerum hópnum tilboð.
Villibráðarhlaðborð um jól helgarnar 23. – 24. nóv., 30. nóv. – 1. des. og 7. – 8. og 14. – 15. des.
Skötuhlaðborð í hádeginu á Þorláksmessu. Úrvals saltfiskur og fleira fiskmeti í bland.
Brunch alla sunnudaga í vetur. Klassískar kræsingar fyrir sálina.
Dagar myrkurs 1. – 11. nóv. Menningarveisla með draugalegu ívafi um allt Austurland.

Helgi í Héraði
Glæsilegt helgartilboð fyrir þá sem vilja brjóta upp 
hversdaginn, njóta náttúrunnar og alls þess sem 
höfuðstaður Austurlands hefur upp á að bjóða. 
14.300 kr. eða aðeins 7.150 kr. á mann
Innifalið: Gisting eina nótt fyrir tvo með morgunverði. 
Aukanótt á aðeins 7.850 kr.
Gildir fimmtudaga til sunnudaga til 1. apríl 2013.
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Vetrarævintýrið
Í Hlíðarfjalli eru frábærar aðstæður 
fyrir skíða– og snjóbretta iðkun. 
Icelandair hótel Akureyri býður 
skíðafólk sérstaklega velkomið og 
býður upp á aðgang að upphitaðri 
skíðageymslu með læstum skápum 
og sérinngangi. Skíðarútan stoppar 
fyrir utan hótelið og gestir fá 10% 
afslátt af skíðapössum.

Vetrarfrí í höfuðstaðnum
Ornaðu þér við arineld þar sem hjarta Norðurlands slær

Icelandair hótel Akureyri    þingvallastræti 23, 600 Akureyri    Sími: 518 1000     akureyri@icehotels.is    www.icelandairhotels.is

Á Akureyri
 Hótelið er í sögulegu nýendurbættu húsi sem áður hýsti Háskólann á Akureyri.
 Gestamóttakan gengur undir nafninu „Stofa 14“.
 Veitingahúsið er staðsett í kjallaranum sem hefur tekið algjörum stakkaskiptum.
 Gamlar myndir frá Akureyri prýða hótelið.
 Takið eftir verkinu „Í dagslok“ eftir norðlensku listakonuna Aðalheiði Eysteinsdóttur.
 12 herbergi með hjólastólaaðgengi.
 Steinsnar frá hinni glæsilegu Sundlaug Akureyrar.

Icelandair hótel Akureyri er glæsilegt nýtt hótel sem opnaði sumarið 
2011. Hundrað glæsileg herbergi eru fallega innréttuð í nútímalegum 
stíl. Hótelið setur íslenska hönnun í öndvegi og herbergin eru hvert öðru 
bjartari og sólríkari.

Á hótelinu er fyrsta flokks veitingastaður og bar. Verönd vísar út í yndislegan hótelgarð, þar 
sem stemmningin er ekki síður frábær á veturna en sumrin, því þá geta gestir setið í kringum 
arin og haft það notalegt undir skinnábreiðum. Aðstaðan fyrir mannfögnuði og veislur er 
mjög góð og skemmtileg, enda nýtast bæði salurinn og veröndin vel. Salurinn rúmar allt að 
100 manna hópa og við höldum einnig stærri viðburði í samstarfi við aðra.
 
Útsýnið af hótelinu er stórfenglegt. Gestir sjá bæði til Hlíðarfjalls og Súlna og út yfir fjörðinn. 
Nálægar náttúruperlur og ein helsta skíðaparadís landsins laða gesti að, en ekki síður 
menningarlífið í höfuðstað Norðurlands, söfn og sögufræg hús, afþreying, verslanir og 
þjónusta. Akureyri er frábær áfangastaður.

Á DÖFINNI
Dömulegir dekurdagar 13. – 14. okt. Hagstæðir gistipakkar í samvinnu við Flugfélag Íslands.
Þakkargjörðarhlaðborð 22. – 24. nóv. Amerískur kalkúnn með íslenskum áhrifum.
Jólahlaðborð allar helgar frá 30. nóv. til jóla. Hefðbundið hlaðborð með óvæntri vendingu.
High Tea alla daga frá kl. 14 til 18 í setustofunni, rétt eins og í breska heimsveldinu.
Happy Hour alla daga frá kl. 17 til 19 í stofu 14. Tveir fyrir einn af víni, bjór og kokkteil dagsins.
Brunch allar helgar í allan vetur. Góðgæti allt frá eggjum og beikoni til reykta andasalatsins.

Viltu skjótast norður?
Glæsilegt helgartilboð fyrir pör eða vinahópa sem vilja lyfta sér 
upp eina helgi.
Verð aðeins 24.900 kr. eða 12.450 kr. á mann.
Innifalið: Gisting, þriggja rétta kvöldverður og morgunverður fyrir tvo. 
Aukanótt á aðeins 7.150 kr. á mann.
Gildir fimmtudaga til sunnudaga til 21. desember 2012.
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Kallaðu saman 
fund
Það er sannkallaður fundarfriður 
í Borgarfirðinum og einungis 
klukkustundar akstur frá 
höfuðborginni. Hamar hefur á að 
skipa tveimur fundarsölum: Stóri 
Hamar tekur 45 fundargesti og 
Litli Hamar tíu. Þá bjóðum við upp 
á veisluaðstöðu fyrir allt að 100 
manns. Tæknileg aðstaða er öll hin 
fullkomnasta og framúrskarandi 
þjónusta, þægilegt umhverfi og 
glæsilegt útsýni gera Hamar að 
frábærum kosti fyrir fundarhöld. 
Eftir langan vinnudag er svo 
ómetanlegt að geta slakað á á 
golfvellinum eða í heita pottinum.

Útsýnið yfir Borgarfjörðinn er stórbrotið og veitingastaður hótelsins hefur getið sér gott orð 
fyrir að framreiða frábæran mat úr hráefni úr héraði, faglega þjónustu og dýrðlegt umhverfi. 
Hamarsvöllur er gjarnan talinn einn besti völlur utan Reykjavíkur enda tökum við sérstaklega 
vel á móti golfurum og bjóðum tilboðspakka á golfi og gistingu. Þeir sem ekki leika golf geta 
fengið blóðið á hreyfingu með göngu á Hafnarfjall og horft á stjörnurnar úr heitu pottunum í 
hótelgarðinum.

Herbergin eru öll vel útbúin, með hita í gólfum og hvert og eitt með sérinngangi þar sem 
hægt er að ganga beint út á sólpall eða á golfvöllinn sjálfan.

Fullkominn hringur
Glæsilegt golfhótel í kyrrlátu umhverfi

Icelandair hótel Hamar    Hamar, 310 Borgarnes     Sími: 433 6600     hamar@icehotels.is    www.icelandairhotels.is

Að Hamri
 Icelandair hótel Hamar er staðsett á golfvellinum að Hamri
 Á Hamri eru herbergi innréttuð sérstaklega með þarfir fatlaðra í huga.
 Við gerum tilboð í gistingu og viðburði fyrir hópa.
 Borgarnes er aðeins í fimm mínútna fjarlægð frá Hamri.

Icelandair hótel Hamar er nýlegt og glæsilegt hótel á Vesturlandi. 
Hótelið er á rólegum stað við golfvöllinn að Hamri í þjóðleið rétt utan 
við Borgarnes. Hér ríkja friðsæld og kyrrð sem gera Icelandair hótel 
Hamar að fullkomnum stað til að slaka á og endurnærast, með öll 
þægindi innan handar.

Golfpakki – jólagjöf golfarans
Gisting, þriggja rétta veislukvöldverður og 
tveir hringir á Hamarsvelli fyrir tvo.
Verð aðeins 41.800 kr.
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Jólahlaðborð helgarnar 17. – 18. og 23. – 24. nóv., 30. nóv. – 1. des. og 7. – 8. des.
Ljúfmeti í sígildum anda, hátíðarstemmning í sveitinni og lifandi tónlist.

JÓLASTEMMNING



Kynnið ykkur tilboð á gistingu á Hilton Reykjavík Nordica: www.hilton.is
Nánari upplýsingar í síma 444 5052 eða hilton@hilton.is   |   www.hilton.is

Jólahátíð á Hilton
Jólin byrja á Hilton Reykjavík Nordica og 
VOX þann 19. nóvember

Dýrindis jólahlaðborð í hátíðarsal Hilton öll föstudags- 
og laugardagskvöld frá 23. nóvember til 15. desember. 
Listamennirnir Hreimur, Magni, Erna Hrönn og Pálmi sjá 
um að töfra fram ósvikna jólastemmningu með ljúfum tónum.

Samhliða þessu bjóða meistarakokkarnir upp á stórglæsilegan 
jólamatseðil á VOX og ógleymanlega kvöldstund fyrir þá sem 
kjósa framúrskarandi þjónustu og umgjörð.

Frá 19. nóvember verða hádegishlaðborðið og hinn sívinsæli 
helgarbrunch með sérstökum jólasvip.


