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Viðskiftatreytir fyri 

’Góðalív í Vági’ og ’Góðalív í Havn’ 
 
Vanligu viðskiftatreytirnar fyri vitjanir uttanlands galda ikki fyri sólorkutiltøkini í 

Føroyum. Gestir okkara í ávikavist Vági og Havn verða tí vinarliga bidnir um at lesa 

niðanfyri standandi leiðreglur og treytir væl. Bít merki í, at treytirnar fyri tiltøkini í Vági 

og í Havn víkja nakað frá hvørjum øðrum. 

 

1. Felagsreglur og -treytir 

 

Øll, sum melda formliga til Góðalív, hava skyldu til at lata Sólorku rættar upplýsingar 

um navn, telefonnnummar, bústað og teldupostadressu. 

 

Tey, sum melda til, fáa sendandi fakturu upp á fulla upphædd, sum skal verða goldin 

innan 5 dagar frá bíleggingardegnum. Tilmeldingin er bindandi. Sí tó serligar treytir fyri 

ávikavist tiltøk í Vági og í Havn niðanfyri. 

 

Allir gestir hava sjálvir skyldu til at møta í tøkum tíma til tiltøkini – herundir til fráferð 

við Smyrli, tá talan er um norðingar, sum skulu vitja Góðalív í Vági.  

 

2. Serligar korona-treytir 

 

Góðalív er ein partur av eini skipaðara upplating av ferðing í egnum landi, nú korona-

smittan tykist at vera hæsað av innanlands.  

 

Tiltøkini verða framd eftir ráðføring við heilsufakliga serfrøði. 

 

Talan verður um frammanundan skipaðar bólkar av gestum, sum undir tiltøkunum 

hava avmarkað samband við onnur uttan fyri bólkin, sum eisini fevnir um úrvald 

starvsfólk hjá Sólorku og okkara samstarvsfeløgum.  

 

Sólorka kann sum vera man ikki veita fulla vissu fyri, at eingin smitta kann taka seg upp. 

Vit royna tó at skipa soleiðis fyri, at gestir okkara ikki koma í samband við fólk, sum eru 

komin uttaneftir til Føroya seinastu 14 dagarnar undan tiltøkunum.  
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Vit taka bert móti gestum, sum nýliga eru komnir til Føroya, um hesir síðani komuna 

hava verið í tilmælta 14 daga sóttarhaldinum uttan at hava fingið koronasmittuna 

staðfesta hetta tíðarskeiðið. 

 

Treytin fyri luttøku er, at allir gestir lata seg skráseta við navni, telefonnummari, 

bústaði og teldupostadressu, soleiðis at almenna tilbúgvingin kann fáa øll í sóttarhald í 

tí ósannlíka førinum, at smitta eftirfylgjandi verður staðfest hjá onkrum av gestunum 

ella starvsfólkunum. 

 

3. Serligar reglur og treytir í smb. við Góðalív í Vági 

 

Sólorka býður Góðalív í Vági sum ein pakka uttan gisting. Tó vegleiða vit í sambandi við 

gisting á gistingarplássum, sum eru lýst á heimasíðuni. Hetta merkir, at tey, sum hava 

ella útvega sær privata gisting, eisini kunnu verða við. 

 

Tey, sum bíleggja við gisting, fáa tvær fakturur, eina frá Sólorku, og hina frá 

gistingarplássinum. Báðar tilmeldingarnar eru bindandi. 

 

Hendir tað ósannlíka, at Sólorka noyðist at avlýsa Góðalív, rindar Sólorka fult 

endurgjald fyri sólorkupakkan. Viðv. inngjaldinum til gistingarplássið eru 

avlýsingartreytirnar hjá tí einstaka gistingarplássinum galdandi. Gestirnir eiga tó 

framvegis rættin til gistingina og kunnu velja at njóta uppihaldið í Vági, treytað av, at 

talan er um teir frammanundan ásettu dagfestingarnar. Alt samskifti hesum viðvíkjandi 

verður beinleiðis millum gestirnar og gistingarplássið. Gistingarmøguleikin kann ikki 

vekslast um við pening og/ella tíðarskeiðið kann ikki verða broytt út yvir galdandi 

viðskiftatreytir, uttan so, at gistingarplássið góðtekur hetta. 

 

4. Serligar reglur og treytir í smb. við Góðalív í Havn 

 

Góðalív í Havn verður hinvegin bert boðið út sum ein samlaður pakki við gisting á Hotel 

Hilton Garden Inn.  

 

Vit kunnu um serligu viðskiftatreytirnar fyri Havnina, tá hendan tænastan er klár. 

 

 

Hesar reglur eru galdandi frá 11. mai 2020. 

Fyrivarni verður tikið fyri prentvillum. 

 

Vinarliga 

SÓLORKA 


