
Mastercard Icelandair  
Business Íslandsbanka

Mastercard Icelandair 
Premium Íslandsbanka

Platinum Business Travel 
Arion banka

Premium World kort
Arion banka

Visa Business Premium kort
Kviku banka 

Visa Platinum Premium kort
Kviku banka 

Premium Vildarkort  
Landsbankans

Premium Vildarviðskiptakort 
Landsbankans

Mastercard Icelandair  
Platinum Íslandsbanka

Taktu ferðafélaga með þér

í Icelandair Saga Lounge

Korthafar með aðgang að Saga Lounge geta boðið með sér einum gesti gegn greiðslu í Saga Lounge. 

Verð fyrir gest er 8.900 kr. eða 17.800 Vildarpunktar.

Korthafar geta greitt fyrir gestaaðgang með Vildarpunktum eða með kreditkorti. Saga Club félagar sem 
borga með Vildarpunktum þurfa að framvísa Sagakorti til þess að greiða fyrir heimsóknina, hvort sem er 
plastkortinu sjálfu eða með því að sýna QR kóða Saga kortsins í Icelandair App-inu ásamt kreditkorti.

Korthafar eftirfarandi kreditkorta eru með aðgang í Saga Lounge: 

Smáa letrið:
	■ Korthafi og aukagestur þurfa að vera farþegar Icelandair í áætlunar- eða leiguflugi og mæta samtímis í Saga Lounge. 
	■ Tímamörk eru á aðgangi aukagests. Aukagestur getur komið að hámarki 2 ½ klst. fyrir brottför. 
	■ Korthafi þarf að framvísa gildu kreditkort í móttöku Saga Lounge. 
	■ Korthafi getur aðeins keypt aðgang fyrir einn gest, óháð því hvort að korthafi sé með fleiri en eitt kreditkort sem gefur 

aðgang að Saga Lounge. 
	■ Sé aðgangur greiddur með Vildarpunktum þarf bæði að framvísa Sagakorti og kreditkorti. Sé punktainnistæða  

ekki næg er kreditkortið gjaldfært. 
	■ Ekki er hægt að blanda saman greiðsluleiðum, aðgangurinn er annað hvort greiddur með Vildarpunktum  

að fullu eða með kreditkorti að fullu. 
	■ Vinsamlegast athugið að ef greitt er með erlendu kreditkorti er upphæðin skuldfærð í íslenskum krónum. 
	■ Saga Club félagar safna ekki Vildarpunktum fyrir kaup á aðgang aukagests. 
	■ Aðeins er hægt að greiða fyrir aðgang aukagests í móttöku Saga Lounge, en ekki fyrirfram. 
	■ Starfsfólki Saga Lounge er heimilt að hafna aðgangi aukagesta sé það mat þeirra að húsrúm leyfi ekki aukinn fjölda. 


