Dæmi um tilboð á þjónustustöðum í Uppsveitum
Arctic Adventures
Arctic Adventures er ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í
ævintýraferðum. Í sumar eru frábært tilboð hjá þeim og einnig hægt
að nýta “ferðagjöfina”. Nú á COVD19 tímunum er einstakt tækifæri
til að ferðast innanlands og upplifa óspillta íslenska náttúru í allri
sinni dýrð. Artic Adventures býður meðal annars upp á spennandi
vélsleðaferðir á Langjökli, snorkl í kristaltæru vatni Silfru,
heimsókn í stærstu manngerðu ísgöng heims og ógleymanlega
jöklagöngu á Sólheimajökli. Fjölbreyttar ferðir í boði sem henta
öllum aldurshópum.
Eldriborgarar geta fengið hópaverðin í stað almenna verðsins án þess að þurfa uppfylla 10 eða
fleiri. Endilega skoðið tilboðin inn á sumartilboðs síðunni þeirra. Einnig geta þeir gefið
eldriborgurum mjög hagstæð tilboð á keyrslu en það þarf að hafa samband til þess að fá verð
fyrir hvern og einn hóp/fjölskyldu.

Friðheimar
Friðheimar bjóða upp á einstaka matarupplifun á veitingarstað í gróðurhúsi sínu þar sem
tómatarnir vaxa allt í kring. Tómatsúpa og nýbakað brauð ásamt öðru góðgæti í notalegu
umhverfi innan um plönturnar. Friðheimar bjóða eldriborgurum upp á 10% afslátt.
Friðheimar I 806 Selfoss I Iceland
Sími/Tel: (+354) 486 8894
www.fridheimar.is

Markavöllur – Fótboltagolf
Fótboltagolf er frábær og skemmtileg afþreying fyrir alla þá sem eru
tilbúnir í að prufa eitthvað nýtt. 18 holu völlur staðsettur rétt hjá
Flúðum í Hrunamannahrepp er tilvalin afþreying fyrir alla, unga sem
aldna.
Markavöllur sími 786 3048
https://www.facebook.com/fotboltagolf/

Hótel Grímsborgir
Hótel Grímsborgir er staðsett í Grímsnesi á
Suðurlandi á bökkum Sogsins, vatnsmestu
bergvatnsá Íslands. Hótelið er á glæsilegum stað í
kjarrivöxnu landi og frá hótelinu er fögur fjallasýn
m.a. að Ingólfsfjalli og Búrfelli.

Bjóða upp á eftirfarandi sér verð fyrir eldri borgara:
Superior tveggja manna herbergi á 29.900 kr nóttin með morgunverði
Junior svíta á 49.900 kr með morgunverði
Lúxus íbúð 1 nótt á 60.000 kr / 2 nætur á 90.000 kr án morgunverðar.

Tjaldmiðstöðin Flúðum
Árið 2009 tók Tjaldmiðstöðin á Flúðum í notkun nýtt
og glæsilegt tjaldsvæði við bakka Litlu Laxár. Flúðir í
Hrunamannahreppi hefur í gegnum tíðina verið vinsæll
áfangastaður enda þekkt fyrir mikla veðursæld og má
þar einnig finna ýmislegt sér til afþreyingar.
Tjaldstæðið á Flúðum er glæsilega útbúið fyrir allar
gerðir tjalda, tjaldvagna og hjólhýsa. Á svæðinu er góð
aðstaða fyrir hjól- og fellihýsaeigendur enda margir
sem nýta sér langtímaleigu á lóðum fyrir hjólhýsi.
Eldriborgarar fá 30% afslátt á nótt.
Flúðir
618-5005
tjaldmidstod@fludir.is
www.tjaldmidstod.is

South Central

South Central býður upp á gistingu fyrir tvo í íbúð hjá South Central Apartments á 12.000kr
nóttin. Einnig er hægt að leigja South Central Guesthouse og eiga góða stund saman.
Gistimöguleiki fyrir allt að 20 manns (5500kr/mann nóttin) lágmarksverð er þó 50.000kr fyrir
húsið.
SOUTH CENTRAL
southcentral@southcentral.is
www.southcentral.is

Farfuglaheimilið Laugarvatni
Fjölbreyttir gistimöguleikar á góðu verði, kjörið fyrir
fjölskyldur. Alls kyns afþreying og
útivistarmöguleikar í nágrenninu.

Laugarvatn HI Hostel
Dalbraut 10, 840 Laugarvatn
Tel: +354 899 5409 / 486 1215
laugarvatn@hostel.is

Verið velkomin í uppsveitir Árnessýslu og njótið þess sem svæðið hefur uppá að bjóða.

