
Kæri Saga Gold og Saga Silver félagi.

Leyfðu fleirum að njóta með þér fyrir flug. Saga Gold  
og Saga Silver félagar geta tekið einn aukagest með sér  
í Saga Lounge gegn gjaldi, til viðbótar við þau fríðindi  
sem félagar njóta nú þegar. 

Saga Gold félagar geta almennt boðið einum gesti  
og börnum sínum að 18 ára aldri endurgjaldslaust  
í Saga Lounge og Saga Silver félagar einum gesti,  
en nú er möguleiki að bæta einum enn við gegn gjaldi.  
 
Greiða þarf fyrir aðganginn með greiðslukorti eða 
Vildarpunktum. Félagar þurfa að framvísa Saga Gold  
eða Saga Silver korti til þess að greiða fyrir heimsóknina 
með Vildarpunktum.

–	 Kaup á gestaaðgangi eru háð fjöldatakmörkum Saga Lounge  
sem eru í gildi hverju sinni. Starfsfólki Saga Lounge er því heimilt  
að hafna aðgangi aukagesta sé það mat þeirra að húsrúm leyfi  
ekki aukinn fjölda.

–	 Tímamörk eru á aðgangi aukagesta. Aukagestur getur komið  
að hámarki 2½ klst. fyrir brottför. 

–	 Saga Gold og Saga Silver félagar geta almennt aðeins keypt aðgang 
fyrir einn aukagest. Á því eru eftirfarandi undantekningar: Saga 
Silver félögum er heimilt að kaupa fyrir fleiri gesti ef gestirnir eru 
börn félagans og Saga Gold félagar geta tekið með sér öll sín börn 
undir 18 ára án endurgjalds. 

–	 Félagi og aukagestur þurfa að vera farþegar Icelandair í áætlunar- 
eða leiguflugi og mæta samtímis í Saga Lounge.

–	 Ekki er hægt að blanda saman greiðsluleiðum. Aðgangur er annað 
hvort greiddur með krónum eða Vildarpunktum. 

–	 Sé aðgangur greiddur með Vildarpunktum þarf bæði að framvísa 
Saga Club korti og kreditkorti. Sé punktainnistæða ekki næg er 
kreditkort gjaldfært.

–	 Vinsamlegast athugið að ef greitt er með erlendu kreditkorti  
er upphæðin skuldfærð í íslenskum krónum. 

–	 Saga Club félagar safna ekki Vildarpunktum fyrir kaup  
á aðgangi aukagests.

–	 Aðeins er hægt að greiða fyrir aðgang aukagests í móttökunni  
í Saga Lounge, en ekki fyrirfram.

Taktu aukagest  

með þér í Saga Lounge

  Aukagestur   Verð í krónum   Verð í Vildarpunktum

  Saga Gold / Saga Silver   7.900 kr.    15.800 punktar
  Saga Gold / Saga Silver – Barn (2–12 ára)   3.950 kr.    7.900 punktar
  Saga Gold / Saga Silver – Ungabarn (0–2 ára)   Frítt   Frítt

Smá letrið 


