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Stór viðburður framundan. 
 

 

 

Ágætu Lionsfélagar. 

 

Einn af stærstu viðburðum Lionshreyfingarinnar er framundan, bæði fyrir alþjóða hreyfinguna 

og ekki síður fyrir þá Íslensku.  Fyrsti kvennn alþjóðaforseti hreyfingairnnar og fyrsti 

alþjóðaforseti hreyfingarinnar frá Íslandi verður Guðrún Björt Yngvadóttir.  Guðrún verður 

kjörinn í embætti á alþjóðaþingi sem haldið verður í Las Vegas dagana 29. júní – 3. júlí. 

 

Vitað er að þó nokkuð margir Lionsfélagar og jafnvel heilir klúbbar hafa mikinn áhuga á að 

fara á alþjóðaþingið og taka þátt í þessum merkilega viðburði sem og örðu sem þingið hefur 

upp á að bjóða. 

 

Við höfum leitað eftir tilboði frá Icelandair fyrir slíka hópferð og boðið verður upp á tvo 

möguleika.  Í báðum tilfellum er flogið í gegnum Seattle með um það bil 3 klst. stoppi 

Brottför 25. júní og heimferð 4 júlí.  Ferðakostnaður   126.100 kr. 

Brottför 26. júní og heimferð 5 júlí.  Ferðakostnaður  117.500 kr. 

Hægt er að velja aðrar dagsetningar (fyrir heimferð) en þær sem eru hér að ofan. 

 

Allar skráningar vegna flugs skulu fara í gegnum Krisitnn Hannesson. 

Sími:  8966883.  Tölvupóstur:  kristinnhannesson@simnet.is 

 

Ýmis gisting er í boði.  Fyrir okkur Íslending eru frátekin herbergi á MGM Grand hótelinu 

https://www.mgmresorts.com/en/hotels/las-vegas/mgm-grand.html en þar fara nánast allir 

viðburðir þingsins fram. 

Hótelið er afar vel staðsett og glæsilegt í alla staði. 

 

Miðað við gistingu á því hóteli má gera ráð fyrir að kostnaður veðri nálægt því sem hér segir: 

 

Skráningargjald = 150$ = 16.400 kr. (greitt er bæði fyrir þátttakanda og maka) 

Gisting á MGM = 1.250$ + skattar = 137.000 kr. + skattar (9 nætur án morgunverðar) 

Norræna kynningarkvöldið = 60$ = 6.600 kr. (tveggja – þriggja rétta kvöldverður) 

Norræna Hospitality Room = = 25$ = 2.700 kr. 

Vesti fyrir skrúðgöngu = 1.400 kr. 

Buxur / pils fyrir skrúðgöngu = 5.000 kr. (áætlun) 
(Verð miðast við gengi 16. ágúst 2017) 

 

Sé gengið út frá þessum verðum gæti kostnaðurinn verið: 

Brottför 25.06.2018 

Hjón = 453.400 kr. 

Einstaklingur = 295.200 kr. 

Brottför 26.06.2018 

Hjón = 436.200 kr. 

Einstaklingur = 286.600 kr. 

 

 

  

https://www.mgmresorts.com/en/hotels/las-vegas/mgm-grand.html
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Dagskráin gæti litið út eitthvað á þessa leið: 

 

Sunnud 

24. júní 

Mánud 

25. júní 

Brottför 

Þriðjud 

26. júní 

Brottför 

Miðvikud 

27. júní 

DGE skóli byrjar 

Íslenskur 

upplýsingafundur 

Fimmtud 

28. júní 

Norræna 

Get-

together 

Föstud 

29. júní 

Opnað fyrir 

skráningu 

Laugard 

30. júní 

Skrúðganga 

International 

Show 

Sunnud 

1. júlí 

Opnunar-

hátíð 

Kosningar 

hefjast 

Hospitality 

Room 

Mánud 

2. júlí 

Þingfundur 

Þriðjud 

3. júlí 

Loka 

þingfundur 

International 

Officers 

reception 

Miðvikud 

4. júlí 

Heimferð 

Fimmtud 

5. júlí 

Heimferð 

Föstud 

6. júlí 

Laugard 

7. júlí 

Ítarlega dagskrá tilbúin síððar 

 

Þar sem við höfum takmarkað magn flugsæta og herbergja á þessu frábæra MGM hóteli er 

nauðsynlegt að þeir sem hug hafa á að fara þessa ferð hafi samband sem fyrst og eigi síðar en 

1. nóvember.  Tilboðið vegna flugsæta gildir fram í desember. 

Herbergin sem við eigum frátekin á MGM renna okkur úr greipum í byrjun desember. 

 

Við hvetjum allt Lionsfólk sem hefur nokkurn kost á að mæta á þennan stóra viðburð að gera 

það.  Að fara á Alþjóðaþing Lionshreyfingarinnar er sérstök upplifun, gera má ráð fyrir að á 

þingið mæti 25.000 – 50.000 Lionsmenn alls staðar úr heiminum.  Fyrir okkur Íslendingana er 

þetta mjög merkilegt þing.  Það að við skulum nú eignast forseta stærstu hjálparsamtaka 

heims er mjög merkilegt og að það skuli vera í fyrsta skipti sem kona er kjörin í þetta embætti 

er líka merkilegt í hreyfingu sem nú fagnar 100 ára afmæli. 

 

 

Mikilvægt er að allar skráningar vegna vegna þingsins og hótelsins verði í höndum 

nefndarinnar.  Skráningareyðublöð vegna þess verða send til þeirra sem þess óska. 

 

 

Nánari upplýsingar munum við undirrituð veita sé eftir  því óskað. 

 

Með Lionskveðju, 

 
Kristín Þorfinnsdóttir 

Lkl. Embla Selfossi 

Sími: 863 1420 

Tölvupóstur: 

vidreisn@internet.is 

Kristinn Hannesson 

Lkl. Mosfellsbæjar 

Sími: 896 6883 

Tölvupóstur: 

kristinnhannesson@simnet.is 

Stefán Árnason 

Lkl. Vitaðsgjafi Eyjafirði 

Sími: 8646444 

Tölvupóstur: 

stefan@esveit.is 

 

 

 

LCI vefsíða þingsins:  http://lcicon.lionsclubs.org/EN/index.php 

Vefsíða þinghaldara:  http://lions2018lasvegas.org/ 

http://lcicon.lionsclubs.org/EN/index.php
http://lions2018lasvegas.org/

