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Serfaus og hótel Garni Alpenjuwel 
 Skíðaferð til Austurríkis | 28. janúar – 4. febrúar 2023 | 8 dagar / 7 nætur 

 

Skíðaferð til Serfaus í Austurríki 
Mjög stórt og fjölbreytt skíðasvæði í Serfaus-Fiss-Ladis klasanum 
með brekkur af öllum erfiðleikastigum – og skíðagöngubrautir! 
Og hvað viltu gera; skíða út í eitt? Vera á snjóbretti? Eða viltu 
kannski brjóta upp dagskrána þína og vera hluta af dögunum – eða 
jafnvel allan tímann – á gönguskíðum? Eða fara í gönguferð á 
snjóþrúgum? Eða einfaldlega bara vera í rólegheitum, fara í 
gönguferðir og skoða nágrennið og stunda heilsulind hótelsins? 
Dvalið á Garni Alpenjuwel, mjög góðu fjögurra stjörnu hóteli í 
Serfaus. 
Kvöldverðir eru ekki innifaldir í verði ferðarinnar, en í bænum er 
mikið úrval af góðum veitingastöðum sem gaman er að koma á. 
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Umferð stórra bíla er takmörkuð í Serfaus og því þarf að taka innanbæjarstrætó eða leigubíl síðustu metrana á hótelið. 
Flogið með Icelandair til Munchen og ekið þaðan í góðri rútu til hótelsins. 
Lágmarks fjöldi er 12 manns  
 

Hér má sjá verð á lyftukortum (ekki innifalið): 
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/Winter-holiday/Skipass-prices/with-Serfaus-Fiss-Ladis-guest-card#collapse-1-2  
Hér er verð á skíðagöngu- og gönguferða aðgangskortum: 
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/Winter-holiday/Skipass-prices/Other-prices#collapse-0-2  
Skíðasvæðið er stórt! https://www.powderwhite.com/austria/serfaus-fiss/  
 

Öll verð hér fyrir neðan eru með flugi til Munchen og akstri milli flugvallarins og Serfaus í upphafi og lok ferðar. 
 

Athugið að gistináttagjald (local tax - € 2,60 á nóttina) er ekki innifalið í verði ferðarinnar og greiðist sérstaklega við 
útskráningu af hótelinu. 
 

Eingöngu flug og rúta – engin gisting! 

Eingöngu flug Keflavík – Munchen – Keflavík og akstur milli flugvallarins og Serfaus í upphafi og lok ferðar 

Kr. 119.900,- á mann 

Tveggja manna herbergi, uþb. 30 m² - innifalið flug og akstur 

Sturta, salerni, gervihnattasjónvarp, sími, öryggishólf og baðsloppar fyrir fullorðna 

Kr. 249.900,- á mann m.v. tvo í herbergi, morgunverðir innifaldir 

Fjölskylduherbergi, uþb. 50 m² - innifalið flug og akstur 

Baðherbergi, salerni í sér herbergi, stofa með svölum, stór setustofa og aðskilið barnaherbergi með koju eða 
tveimur rúmum, gervihnattasjónvarp, sími, öryggishólf og baðsloppar fyrir fullorðna 

Kr. 269.900,- á mann (að lágmarki tveir fullorðnir), morgunverðir innifaldir 

Fjölskylduherbergi "de luxe" uþb. 58 m², þrír fullgreiðandi gestir - innifalið flug og akstur 

Baðherbergi, salerni í sér herbergi, sturta í sér herbergi, stofa með svölum, stórt setsvæði og aðskilið 
barnaherbergi með tveimur rúmum, gervihnattasjónvarp, sími, öryggishólf og baðsloppar fyrir fullorðna 

Kr. 289.900,- á mann (að lágmarki þrír fullorðnir), morgunverðir innifaldir 

Íbúð fyrir 2 – 4, uþb. 60 m² - innifalið flug og akstur 

Stofa-svefnherbergi með sófa og svölum og sér svefnherbergi. Fullbúið eldhús og borðkrókur. Baðherbergi, 
salerni í sér herbergi, gervihnattasjónvarp, sími, hárþurrka, öryggishólf og baðsloppar fyrir fullorðna 

Kr. 329.900,- á mann í tvíbýli/ kr. 274.900 á mann í þríbýli/ kr. 244.900 á mann í fjórbýli, EKKI morgunverðir 

Stór „de luxe“ íbúð fyrir  2 – 4, með svölum / verönd, uþb. 75 m² - innifalið flug og akstur 

Stofa/svefnherbergi með góðum svefnsófa, sér svefnherbergi. Fullbúið eldhús og borðkrókur. Baðherbergi, 
salerni í sér herbergi, gervihnattasjónvarp, sími, hárþurrka, öryggishólf og baðsloppar fyrir fullorðna 

Kr. 379.900,- á mann í tvíbýli/ kr. 309.900 á mann í þríbýli/ kr. 269.900 á mann í fjórbýli, EKKI morgunverðir 

 
 

https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/Winter-holiday/Skipass-prices/with-Serfaus-Fiss-Ladis-guest-card#collapse-1-2
https://www.serfaus-fiss-ladis.at/en/Winter-holiday/Skipass-prices/Other-prices#collapse-0-2
https://www.powderwhite.com/austria/serfaus-fiss/
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Íbúð fyrir 4 – 6, uþb. 75 m² - innifalið flug og akstur 

Stofa-svefnherbergi með góðum svefnsófa, tvö svefnherbergi. Fullbúið eldhús og borðkrókur. Tvö baðherbergi, 
salerni í sér herbergi, gervihnattasjónvarp, sími, hárþurrka, öryggishólf og baðsloppar fyrir fullorðna  

Kr. 269.900,- á mann m.v. 4 í íbúð / kr. 249.900 á mann m.v.5 / kr. 229.900 á mann m.v. 6, EKKI morgunverðir 

Íbúð fyrir 4 – 6, með svölum / verönd, uþb. 75 m² - innifalið flug og akstur 

Stofa-svefnherbergi með góðum svefnsófa, tvö svefnherbergi. Fullbúið eldhús og borðkrókur. Eitt eða tvö 
baðherbergi, salerni í sér herbergi, gervihnattasjónvarp, sími, hárþurrka, öryggishólf og baðsloppar f. fullorðna   

Kr. 289.900,- á mann m.v. 4 í íbúð / kr. 259.900 á mann m.v. 5 / kr. 239.900 á mann m.v. 6, EKKI morgunverðir 

 
 

Innifalin þjónusta: 

Óheftur aðgangur að heilsulind hótelsins 

Læsanlegt hólf fyrir skíði og skíðaskó er í boði fyrir hvert herbergi/íbúð, staðsett í rúmgóðum kjallara Bacher 
sports íþróttamiðstöðvarinnar/skíðaleigunnar (sama hús og hótelið) 

Almennt: 

Hægt er að greiða fyrir veitta þjónustu og gistináttagjaldið á hótelinu með greiðslukortum (Visa og 
MasterCard) og reiðufé (evrur) 

Hægt er að kaupa/sækja aðgangskort að Serfaus-Fiss-Ladis skíðasvæðinu í móttöku hótelsins  

Snyrtideild hótelsins er opin mánudaga til föstudaga milli kl 12 og 20 

Nudd er hægt að bóka daglega 

Nokkrar skíðaleigur eru á svæðinu fyrir þau sem það vilja – Ef skíðataska er bókuð um leið og þátttaka í 
ferðinni kostar flutningur á henni með Icelandair kr. 7.520 báðar leiðir 

Morgunverði er hægt að kaupa á hótelinu (í þeim tilfellum þar sem þeir eru ekki innifaldir): € 5,- fyrir börn 3–5 
ára / € 12,- fyrir börn 6–16 ára / € 17,- fyrir 17 ára og eldri 

Börn upp í 16 ára aldur fá afslátt af verði í flestum herbergjum/íbúðum – spyrjið sérstaklega um það með pósti 
á ferdir@fjallakofinn.is  

Áréttað er að gistináttagjald (tourist tax) € 2,60 á mann á nótt (samtals € 18,20 fyrir sjö 
nætur) er ekki innifalið í verði ferðarinnar og þarf að gera upp  við hótelið í lok ferðar! 

=     =     =     =     =     =     =     =     =      =      =      =      =     =      =      =     =     =      = 
Ferðaráætlun: 
 

Dagur 1 – laugardagur, 28. janúar 
Flug – akstur – hótel 
Flogið með Icelandair kl. 07:20 til Munchen, áætluð lending þar kl. 12:05 og þaðan er uþb. 3 ½ - 4 klst. akstur til Serfaus. 
 
 
 
 

mailto:ferdir@fjallakofinn.is
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Dagur 2 - 7 – sunnudagur til föstudags, 29. jan. – 3. feb.  
Skíði og skemmtun ... 

...og hér sér hvert og eitt um sig      
 

Dagur 8 – laugardagur, 4. febrúar 
Heim á leið 
Eldsnemma morguns þarf að aka til flugvallarins, flugið 
heim er kl. 13:05 
 
 
Myndasíða hótels Garni Alpenjuwel: 
https://www.alpenjuwel.at/en/hotel-garni/bildergalerie/  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.alpenjuwel.at/en/hotel-garni/bildergalerie/
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Þjónusta & verð 
 

Innifalið í 
verði 
ferðar: 

Flug og 
flugvalla-
skattar 

28.01.2023:  Flogið með Icelandair, flug FI 532  Keflavík – Munchen,  
brottför 07:20 lending 12:05 
04.02.2023: Flug FI 533 Muchen – Keflavík, brottför 13:05 lending 16:00 
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting Hótel Garni Alpenjuwel **** í Serfaus  

Matur Morgunverðir Innifaldir með herbergjum, EKKI með íbúðum 

Kvöldverðir Ekki í boði 

Akstur Akstur milli Munchen flugvallarins og hótelsins í upphafi og lok ferðar 
 Fararstjórn Enginn fararstjóri 

Ekki 
innifalið: 

Skíðapassi – hægt að kaupa í gestamóttöku hótelsins 
Skíðataska í fluginu – kr. 7.520 ef bókað um leið og ferðin 
Annað sem ekki er talið upp í „innifalið“ 

Verð: Sjá verðtöflu vegna mismunandi gistimöguleika – herbergi, íbúðir 
  

Greiðslur 
og 
gjalddagar: 

Þátttökugjaldið þarf að greiða strax við pöntun.  
Kt. 470898-2919 / banki 0328-26-000288 – áríðandi er að láta kerfið senda staðfestingu fyrir 
greiðslunni inn á netfangið ferdir@fjallakofinn.is með skýringunni <Serfaus 2023> 
Eða með kreditkorti í gegnum greiðslutengil sem sendur verður með tölvupósti 

Ábendingar: 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar og bílstjórar hennar áskilja sér allan rétt 
til að breyta áætlunum ferða ef veður, umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa 
tilefni til. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í 
skilmálum greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa 
samband við banka sinn eða tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Einnig er þátttakendum bent á að tryggja sig 
sérstaklega fyrir mögulegum óhöppum og slysum í ferð sem þessari. 
 

Verð ferðar er háð almennum gengisbreytingum, en breytist ekki eftir að hún er að fullu greidd. 
 

Fjallakofinn-Ævintýraferðir / Íslandsvinir eru með skilmála sem unnið er eftir varðandi alferð sem þessa og lesa 
þarf hér: http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar    

 

Skráning  í gegnum heimasíðuna okkar https://ferdir.fjallakofinn.is/is/product/serfaus-og-hotel-
garni-alpenjuwel-austurriki  og fá má frekari upplýsingar með því að senda tölvupóst á 
ferdir@fjallakofinn.is , eins má hafa samband í gegnum Messenger á Facebook síðunni 
https://www.facebook.com/islandsvinir/    
 
Farþegar í ferðum Fjallakofans-Ævintýraferða / Íslandsvina hf. fá sérkjör í Fjallakofanum 
 
 
 

mailto:ferdir@fjallakofinn.is
http://ferdir.fjallakofinn.is/is/page/skilmalar
https://ferdir.fjallakofinn.is/is/product/serfaus-og-hotel-garni-alpenjuwel-austurriki
https://ferdir.fjallakofinn.is/is/product/serfaus-og-hotel-garni-alpenjuwel-austurriki
mailto:ferdir@fjallakofinn.is
https://www.facebook.com/islandsvinir/
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