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09. septemer 2021
 

Tó vóna vit at góð undirtøka er fyri, at 62°N

samskipar hendan túrin, júst sum øll undanfarin

ár.

Fyri at túrurin kann gjøgnumførast av 62°N,

mugu vit hava fingið tilmelding av minimum 70

ferðandi seinast 26.04.2021. Hetta er fyri at

røkka minimum krøvini av okkara undirveitarum.

Flogfarið tekur upp til 168 ferðandi og vit hava

lagt 90 kømur av á trimum góðum hotellum

centralt í býnum. 

Prísin hava vit eisini gjørt kappingarføran við tí

fyri eygað, at alt flogfarið verður útselt.

Sera umráðandi er, at vit fáa allar tær

tilmeldingar um luttøku, sum tit kundu hugsað

tykkum at fáa við til SEG21 áðrenn 26.04.2021.

Tað verður sera ringt at fáa fleiri kømur á

okkara hotellum seinni.

Tilmelding við inngjald á DKK 4.000,- í

undangjald fyri hvønn, ið tit ynskja at senda til

Barcelona messuna.

Vónandi síggjast vit í Barcelona.

Nú nærkast tíðin til SEG fiskarímessan verður hildin í Barcelona. Sum flestu kunnugt,

so er eitt ávíst fyrivarni, nú tá heimurin hevur verið merktur av COVID-19 seinasta

árið, og hetta ávirkar eisini treytirnar til ársins SEG messu.
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Tilmelding

Undangjald á DKK 4.000,-* pr. ferðandi skal gjaldast

á konto í Betri Banki. 9181 – 280.645.4. Seinast

26.04.2021

Restgjald má vera goldið seinast 01.06.2021 – um

62°N hevur váttað, at túrurin verður fyriskipaður.

*) Við flyting av undangjald á DKK 4.000,- pr. ferðandi

seinast 26.04.2021 samtykkir fyritøkan samstundis keyp

av SEG-pakkaferð, um 62°N kann vátta tann 30.04.2021

at nóg góð luttøka er til fyriskipaðu ferðina.

Hevur 62°N ikki fingið nóg góða undirtøku pr. 30.04.2021

verður alt undangjald afturgoldið á konto innan 7 dagar,

og tit missa sostatt einki.

Hotellir 

HOTEL BARCELONA CENTER

IBEROSTAR PASEO DE GRACIA

HOTEL CATALONIA RABLAS ****

HOTEL BARCELONA CENTER ****

IBEROSTAR PASEO DE GRACIA ****



Restgjald skal vera goldið seinast 01.06.2021

Inngoldið undangjald kann ikki endurrindast um 62°N pr. 30.04.2021 kann vátta, at ferðin

verður gjøgnumførd.

Við manglandi flyting av restgjald 01.06.2021 verður plássið strikað.

Við flyting av undangjald seinast 26.04.2021 (DKK 4.000,- pr. ferðandi) samtykkir fyritøkan

samstundis keyp av SEG-pakkaferð, treytað av at 62N váttar fyriskipan seinast 30.04.2021

 

- um messan avlýsir/verður útsett

Verður SEG21 avlýst ella útsett vegna COVID-19 áðrenn 01.08.2021 so garanterar 62°N:

Verður SEG21 avlýst ella útsett vegna COVID-19 tann 01.08.2021 ella seinni:

-75% av inngoldnu upphæddini verður endurrindað.

-25% av inngoldnu upphæddini verður flutt til næstu SEG messu.

-Sostatt verður ongin peningur mistur um messan avlýsir/verður útsett áðrenn 01.08.2021

-62°N endurrindar 50% av inngoldnu upphæddini

-Írestandi 50% verða ikki endurrindað og kunnu ikki brúkast seinni. 

Við avlýsing 26.04.2021 - 31.05.2021 er undangjaldið mist.

Við avlýsing 01.06.2021 - 31.07.2021 er avlýsingargjald 50%

Við avlýsing 01.08.2021 og seinni er avlýsingargjald 100%, og bert ferðaavgjøldini verða

endurrindaði (uml. DKK 785,-)

- um tann ferðandi avlýsirAvlýsingartreytir 

Avlýsingartreytir 

Gjaldstreytir


