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Ferðaskrifstofan IceLine Travel er með fullgilt leyfi frá Ferðamálastofu, sem ennfremur hefur eftirlit með 

rekstrinum.  

Bókun 

Þegar ferð er bókuð þarf að gefa  upplýsingar um nöfn eins og þau eru skráð í vegabréf, fullt nafn, heimilisfang 

kennitölu, símanúmer og gott er að hafa netfang ef það er til. Mikilvægt að skrá nöfn á farseðil eins og þau eru 

skráð í vegabréf.  

 

Eftir að ferð hefur verið bókuð þarf að greiða staðfestingargjald, sem er 10% af heildarverði ferðar. Þetta gald þarf 

að geiða innan viku frá pöntun, að öðrum kosti telst bókunin ógild. ATH staðfestingargjald er óendurkræft. 

Átta vikum fyrir brottför þarf svo að vera búið að greiða ferðina upp að fullu. 

 

Þeir sem eru í vildarklúbbi Icelandair og eiga flugpunkta, sem þeir vilja nýta í flug til London, geta verið í 

sambandi við okkur og fengið upplýsingar um hvaða flug þeir eigi að panta. Þetta á einungis við um þá sem eru í 

vildarklúbbi Icelandair. 

 

Ferðaskilmálar. 
Þegar ferð er pöntuð er það bindandi samningur milli ferðaskrifstofu og þess aðila sem pantar ferð. Þó einungis að 

staðfestingargjald hafi borist á tilskildum tíma og að ferðaskrifstofan hafi staðfest pöntun með kvittun fyrir 

greiðslu. Farþegar eiga rétt á greinargóðri lýsingu ferðar ásamt öllum kostnaði í auglýsingum og ferðabæklingi. 

 

Greiðslur 

Heimilt er að ferðaskrifstofa óski eftir greiðslu innborgunar þegar ferð er staðfest. Sú greiðsla endurgreiðist ekki 

þó farþegi hætti við ferð eða ef ferðaskrifstofa riftir ferð vegna vanefnda farþega.  

 

Verðbreytingar 

Uppgefið áætlað verð við staðfestingu pöntunar getur tekið breytingum ef breyting verður á einum eða fleiri 

eftirfarandi verðmyndunarþátta: 

Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði. 

Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu s.s. lendingargjöldum eða gjöldum fyrir að fara um borð eða frá borði 

í höfnum eða á flugvöllum. Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð. 

 

Afturköllun eða breytingar á pöntun  
Heimilt er að afturkalla pöntun, án kostnaðar, það þarf þó að gerast eigi síðar en viku frá því að pöntun var gerð 

enda séu að lágmarki 6 vikur í brottför. Berist afpöntun síðar áskilur ferðaskrifstofan sér rétt til að halda 

staðfestingargjaldinu eftir. Berist afpöntun með skemmra en 14 daga fyrirvara á ferðaskrifstofan kröfu á 75% 

fargjaldsins, en sé fyrirvarinn aðeins 5 virkir dagar eða skemmri er allt fargjaldið óafturkræft. 

Ef sá sem hefur pantað ferð mætir ekki til brottfarar á réttum tíma eða getur ekki hafið ferðina vegna skorts á 

gildum ferðaskilríkjum, svo sem vegabréfi, áritun þess, vottorðs vegna ónæmisaðgerða eða af öðrum ástæðum, á 

hann ekki rétt á endurgreiðslu ferðarinnar. 

Farþega er heimilt að afturkalla pöntun vegna stríðsaðgerða, lífshættulegra smitsjúkdóma eða annarra tilvika sem 

hafa afgerandi áhrif á ferð þegar 14 dagar eða færri eru til brottfarar. Í slíkum tilvikum ber ferðaskrifstofu að 

endurgreiða allt fargjaldið að undanskyldu staðfestingargjaldinu. Þetta gildir þó ekki ef farþegi hefði mátt sjá fyrir 

um ofangreinda atburði og ástand þegar ferð var pöntuð. Ferðaskrifstofu er heimilt að breyta dagsetningu ferðar 

svo framarlega að það sé gert með mánaðar fyrirvara. 
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Aflýsing og breytingar á ferðaáætlun  
Ferðaskrifstofa ber enga ábyrgð á ófyrirsjáanlegum aðstæðum, sem ferðaskrifstofa fær engu um ráðið og hefði 

ekki getað komið í veg fyrir. Í slíkum tilvikum er ferðaskrifstofu heimilt að breyta eða aflýsa ferðinni með öllu, 

enda verði farþegum tilkynnt þar um tafarlaust. Allar tímasetningar geta breyst þar sem þær eru áætlaðar.  

Ferðaskrifstofu er heimilt að aflýsa ferð ef í ljós kemur að þátttaka er ekki nægilega mikil, enda hafi í kynningu á 

ferðinni verið krafist ákveðins lágmarksfjölda farþega. Tilkynna skal þeim sem pantað hafa ferð um að ferð verði 

aflýst eigi síðar en þremur vikum fyrir áætlaðan brottfarardag. Styttri ferðum svo sem viku eða skemur má þó 

aflýsa með tveggja vikna fyrirvara. 

 

Skyldur þátttakenda  
Farþegar eru skuldbundnir að fara eftir fyrirmælum fararstjóra eða starfsfólks þeirra aðila er ferðaskrifstofa skiptir 

við. Farþegi er skuldbundinn að fara að lögum og reglum opinberra aðila í þeim löndum sem hann ferðast um, taka 

tillit til samferðarmanna sinna og hlíta þeim reglum er gilda á flutningatækjum, flughöfnum, gisti- og 

matsölustöðum o.s.frv., enda ber hann ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda með framkomu sinni. Farþegi sem 

mætir ekki á brottfararstað á réttum tíma á ekki rétt á endurgreiðslu frá ferðaskrifstofu. Sé hegðun farþega ekki í 

samræmi við áðurnefndar reglur og brjóti hann af sér í upphafi ferðar og sé líklegur til að verða samferðafólki sínu 

til ama með ósæmilegri hegðun sinni er ferðaskrifstofu heimilt að hindra áframhaldandi ferð hans án 

endurgreiðslu. Heimilt er fyrir ferðaskrifstofu að hafna viðskiptum við fólk vegna fyrri brota og við þá sem 

ferðaskrifstofa telur ekki færa til að ferðast vegna sjúkdóma o.þ.h.  

 

Takmörkun ábyrgðar og skaðabætur  
Þátttakendur eiga þess kost að kaupa á sinn kostnað ferða-, slysa/sjúkra- og farangurstryggingu hjá 

tryggingafélögum. Einnig forfallatryggingu/gjald þar sem slík vernd er ekki innifalin í verði ferðar.  

Ferðaskrifstofa áskilur sér jafnframt rétt til að takmarka skaðabætur í samræmi við takmarkanir sem kveðið er á 

um í landslögum eða alþjóðasamningum. 

Ef farþegi veikist í hópferð ber hann sjálfur ábyrgð á kostnaði sem af því kann að hljótast svo sem kostnaði við 

heimferð. Farþegi á ekki endurkröfurétt þó hann ljúki ekki ferð vegna veikinda eða annars sem ferðaskrifstofan 

getur ekki gert við. Hugsanlegar kvartanir vegna ferðar þurfa að berast fararstjóra strax og skal skrifleg kvörtun 

síðan berast ferðaskrifstofu eins fljótt og hægt er og í síðasta lagi innan mánaðar frá því viðkomandi ferð lauk. Að 

öðrum kosti verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina, að vanefnd á framkvæmd verði ekki rakin til 

vanrækslu ferðaskrifstofu eða annars þjónustuaðila. 

Af því að vanefndirnar eru sök farþega eða þriðja aðila sem ekki tengist þeirri þjónustu sem viðkomandi kaupir af 

ferðaskrifstofu var um og eru ófyrirsjáanlegar eða óhjákvæmilegar eða vanefndirnar eru vegna óviðráðanlegra 

aðstæðna eða atburðar sem veitandi þjónustunnar gat með engu móti séð fyrir eða komið í veg fyrir. 


