
Frá hönnun höfum við sett okkur þau gildi að veita öllum okkar gestum gott
aðgengi. Þessu var svo fylgt eftir í gegnum byggingarferlið og leiðir okkur
enn í öllum viðbótarframkvæmdum. Ein leið sem farin var til að mæta
þessum gildum var að leita ráða sérfræðinga og voru fulltrúar frá
Sjálfsbjörgu ómetanlegir í því ferli. Með þeirra leiðsögn byggðum við
aðstöðuna okkar sem fylgir gestum í gegnum allt ferðalagið og sér til þess
að fullt aðgengi sé að upplifuninni. 

Aðgengi hjá Sky Lagoon

Við erum stolt af því að geta
boðið gestum okkar upp á
aðstöðu með góðu aðgengi og
vonum að það muni hvetja fleiri
fyrirtæki til að vilja gera enn
betur.

Við vitum þó að það er að mörgu að
huga og að við getum alltaf bætt
aðstöðuna okkar enn frekar. Því er
það okkar áframhaldandi markmið
að gera stöðugt betur og við fögnum
öllum athugasemdum og endurgjöf.

Það má alltaf gera betur



Aðgengissvítan

Aðgengissvítan okkar er einkaklefi með auknu
aðgengi sem inniheldur sex læsta skápa, rúmgott
svæði til að athafna sig, öryggis- og hjálparbjöllu,

hindrunarlaust aðgengi að sturtum með stuðningsslá,
færanlegan sturtustól með baki og örmum, salerni með

stuðningsslá, rúmgóðan bekk, spegill og fl. 

AÐSTAÐAN OKKAR
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Við ú tvegum hjó las tó l  sem far ið
er í  að ly f tu sem s taðset t  er  v ið
laugarbrúnina og aðs toðar þig
við að komast  í  og úr lóni .

AÐGENGI AÐ LÓNI

Önnur ly f ta er svo t i l  þess að
komast  upp á bakka v ið
tor fbæinn, ofan í  og úr kalda
pot t inum. Þaðan ú tvegum við
svo hjó las tó l  t i l  a fnota í
tor fbænum.

AÐGENGI AÐ KALDA 

POTTINUM OG TORFBÆNUM

Við bjóðum upp á hjó las tó l  t i l  a fnota á meðan heimsókn
s tendur.

HJÓLASTÓLL



Við viljum geta boðið öllum okkar gestum upp á
sömu þjónustu og leggjum áherslu á að teymið
okkar fái viðeigandi fræðslu þegar kemur að

þjónustu við gesti með hreyfihömlun.
 

Þjónusta

Sky Lagoon teymið notar talstöðvar til samskipta, svo það er
auðvelt að láta okkur vita til dæmis til þess að hafa

aðgengislyftu tilbúna eftir ákveðinn tíma eða þegar þú vilt
komast upp úr. Teymið okkar mun alltaf glatt aðstoða þig
þurfir þú aðstoð. Við hlökkum til að bjóða ykkur velkomin.

 


