GJALDSKRÁ
SKÍÐASVÆÐI
Gjaldskrár gilda frá 1. janúar 2021.
Skíðasvæðið Tungudal – alpasvæði
Byrjendabrekka, 15. nóvember-15. mars

Frítt

Byrjendabrekka, 15. mars-15. maí

Fylgir gjaldskrá

Helgar og rauðir dagar

Allir dagar eins

1 klukkustund

2.000 kr.

2 klukkustundir

2.600 kr.

3 klukkustundir

2.900 kr.

Einn dagur

3.200 kr.

Þriggja skipta passi

8.160 kr.

Fjölskyldupassi – 3-5 manns í 1-3 daga

20% afsláttur

Skíðasvæðið Seljalandsdal – gönguskíðasvæði
Eitt skipti

1.000 kr.

Námskeiðspassi

3.000 kr.

Vetrarkort á alpa- og gönguskíðasvæði
Vetrarkort

25.000 kr.

Skíðavikupassi – mánudagur til mánudags

11.500 kr.

Gjaldfrjálst er fyrir börn 5 ára og yngri á alpa- og gönguskíðasvæði og 50% afsláttur fyrir börn 6
til 18 ára. Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af aðgangi í sund, skíði og líkamsrækt.
Allir skíðaiðkendur á alpa- og gönguskíðasvæði þurfa að kaupa sér vasakort, einnota eða
fjölnota. Fjölnota kortin, sem eru úr plasti, kosta 1.000 kr. og er hægt að nota ár eftir ár og á
önnur skíðasvæði annarstaðar á landinu. Einnota kortin eru úr pappír og kosta 350 kr. og er
hægt að nota í nokkur skipti.
Vetrarkort keypt á tímabilinu 1. nóvember-31. desember er á 20% afslætti af fullu verði.
Vetrakort fyrir nema (mennta-, lýð- og háskólanema) er á 25% afslætti gegn framvísun
nemakorts.
Árskorthafar í sundlaugum Ísafjarðarbæjar fá 50% afslátt af vetrakorti á skíði og af árskorti í
líkamsrækt.
Keypt vetrarkort eru á ábyrgð kaupanda, veðurfar og lokanir vegna annarra óviðráðanlegra
ástæðna/atvika veita ekki rétt til endurgreiðslu eða afsláttar.
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Leiga á skíðabúnaði
Svigskíða- og brettaleiga

1 dagur

Skíði/bretti, allur búnaður 146/130 cm og stærri

4.500 kr.

Skíði/bretti, allur búnaður 145/125 cm og minni

3.300 kr.

Skíði, allur búnaður 110 cm og minni

2.500 kr.

Skíði/bretti 146/130 cm og stærri

3.100 kr.

Skíði/bretti 145/125 cm og minna

2.150 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.200 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.500 kr.

Stafir

750 kr.

Gönguskíðaleiga

1 dagur

Skíði, slétt áburðar m/áburði og hreinsun

4.200 kr.

Skíði, skinn

3.400 kr.

Skíði, riffluð

3.100 kr.

Ef skór og stafir eru teknir með leigu á skíðum

1.600 kr.

Allur búnaður 150 cm og minni

3.300 kr.

Skór nr. 37 og stærri

2.200 kr.

Skór nr. 36 og minni

1.500 kr.

Stafir

750 kr.

Ef leigt er í þrjá eða fleiri daga er veittur 20% afsláttur af leigu.
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