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Golf i Orlando, Florida 

Orlando er med sine mere end 170 golfbaner et sandt paradis for enhver golfspiller. Af 
samme grund er byen hjemsted for flere professionelle golfspillere end nogen anden by i 

verden. Det varme og behagelige klima indbyder til golf året rundt, og når der skal slappes 
af, kan vejret nydes på nogle af byens mange muligheder 

 

 

 

 

ORLANDO 

Orlando, der ligger i det nordlige Florida, er 
bedst kendt for sine turistattraktioner. 
Omkring 40 millioner mennesker besøger 
hvert år byen for bl.a. at se 
forlystelsesparkerne: Walt Disney World, 
Universal Studios og SeaWorld. Derudover 
kan du finde fine restauranter, og for de 
shoppelystne findes der i Orlando nogle af de 
mest fantastiske shoppingcentre. Med mere 
end 170 golfbaner, over 20 golfakademier og 
nogle af verdens mest prestigefyldte 
turneringer, er Orlando samtidig et paradis 
for golfspillere – så tiltrækkende, at byen er 
hjemsted for flere profesionelle golfspillere 
end nogen anden by i verden.  

 

Med Floridas varme og behagelige klima er 
du garanteret en god golfoplevelse hele året 
rundt. Om sommeren ligger den 
gennemsnitlige dagtemperatur i Orlando på 
omkring 30 grader (kilde: DMI), mens 
temperaturen i vinterhalvåret falder en 
smule – dog stadig tæt på 
sommertemperaturer for en dansker. 

 

    

SÅDAN GØR DU 

Udfra beskrivelserne vælges hotel, lejlighed 
eller villa, der passer bedst til behovet. 
Herefter vælges mellem golfbaner, som er 
indelt i 3 katagorier: A, B & C. Alle baner er i 
topkvalitet, og prisen er inkl. den obligatoriske 
golfbil. På prisbladet findes priserne,  der 
lægges sammen, så  man får den samlede pris. 
For at booke rejsen, sendes en mail til 
golfrejser@my-light.dk, indeholdende ønsker 
om overnatning, golfbaner, rejseperiode, navn 
og adresse. Tilbudet er uden flybilletter, men 
efter ønske kan My-Light også give et tilbud på 
dette, så tilbudet bliver en samlet pakkepris. 
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1. WINDSOR HILLS 
VILLA m/3,4,5 eller 6 soveværelser 

 Windsor Hills er et fantastisk område med 
faciliteter, som matcher de bedste hoteller. 
Området byder også på mange forskellige 
aktiviteter for alle aldre; bl.a. er der 
legepladser, tennisbaner, fitnesscenter og 
biograf. Der er heller ikke langt til de store, 
kendte forlystelser. Eksempelvis ligger Walt 
Disney World kun 2,5 km. fra Windsor Hills.  
Windsor Hills’ Global Resort villaer er smukt 
indrettede og med god plads og en afslappet 
atmosfære. Et ophold her giver dig mulighed 
for at slappe af i egen pool og nyde et måltid 

i din private 
stue. Der er 2 
sovepladser i 
hvert værelse 
og villaerne 
fås med 3 -6 
soveværelser, 
ligesom alle 

villaer har egen pool. Desuden er de udstyret 
med vaskemaskine, tørretumbler, TV, DVD-
maskine, køkkenudstyr etc. 

 

2. LEGACY VACATION RESORTS 

LEJLIGHED  m/1 eller 2 soveværelser 

Med et ophold på Legacy Vacation Resorts-
Lake Buena Vista befinder du dig i hjertet af 
Orlando, kun få minutter fra Orlando 
Premium Outlets Vineland Ave og tæt på 
SeaWorld Orlando. Der kan vælges mellem 
lejligheder på 70m2 med 1 soveværelse eller 
100m2 med 2 soveværelser,  begge med 
køkken og opholdsrum. Efter golf kan man 

slappe af ved 
swimmingpoolen, 
spille tennis og til 
aften kan man 
anvende det 
udendørs grillområde 
ved lejligheds-
komplekset . Der er 

gratis wi-fi og parkering til de i alt 120 
lejligheder. 

 

 

Overnatning 
 

My-Light Golfrejser 
  Brammersgade 22 
  8000 Aarhus C 
  Tlf: +45 41 573 572  
  golfrejser@my-light.dk 
 

    3. MYSTIC DUNES 
LEJLIGHED m/1,2 eller 3 soveværelser 

 
Mystic Dunes Golf Resort er et komplet 
golfresort i hjertet af det centrale Florida, 
tæt på Orlando International lufthavn og kun 
få minutters kørsel fra alle Orlandos store 
forlystelsesparker og attraktioner. Gæsterne 

kan vælge 
mellem 
smukt 
møblerede 
1, 2 eller 
3værelses 
lejligheder, 
der alle er 

udstyret med kabel-tv, privat spabad og fuldt 
udstyret køkken. Resortet byder desuden på 
et væld af aktiviteter, herunder den 
uovertrufne 18-hullers golfbane designet  af 
Gary Koch. Ønsker du en usammenlignelig 
golfferie - tæt på alle Orlandos bedste 
attraktioner  - så kom til Mystic Dunes! 
 

 

Windsor Hills 
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4. HOMEWOOD SUITES I-DRIVE 
LEJLIGHED m/1 soveværelse 

Homewood Suites by Hilton Orlando-Int'l 
Drive har en bekvem beliggenhed, lige ved 
underholdingen på Int’l Drive med et levende 
natteliv og rigtig mange goldbaner. 
Lejlighederne er udstyret med  soveværelse 
med dobbeltseng, opholdsrum med sovesofa 

samt et fuldt 
udstyret 
køkken. 
Foruden en 
udendørs 
pool omfatter 
Homewood 
Suites by 

Hilton Orlando-Int'l Drive spabad og 
fitnessrum. Gæsterne kan nyde gratis 
morgenmad hver morgen og på udvalgte 
dage  er der lidt gratis mod og drikke i 
receptionen om eftermiddagen. 
 

 

 

 

5. HOTEL ROSEN SHINGLE CREEK 
Værelse 

Rosen Shingle Creek er et af de største full-
service luksushoteller i det centrale Florida. 
Den store ejendom huser hele 1.500 
værelser og suiter. Hotellet tilbyder en bred 
vifte af faciliteter, såsom 1.200 m2 spa og 
salon med ni behandlingsrum, fitnesscenter 
samt en 18-huller, par 72-mesterskab 
golfbane kåret af ”Golfweek Magazine” til 
”Top 40 bedste baner i USA”. Derudover er 
der på hotellet fire udendørs pools, to 
jaquzzier, to oplyste tennisbaner, 
basketballbane, volleyballbane, natur- og 
joggingstier, mulighed for fiskeri, 18 
restauranter, seks cocktailbarer mm.  
Hotellet er placeret langs den smukke 

Shingle Creek 
i hjertet af 
Florida. Der 
er blot ti 
minutters 
kørsel til 
Orlando 
International 

lufthavn og få minutter til International Drive 

 

 
 
 

6. HOTEL CLARION INN  
Værelse  

 

Clarion Inn Lake Buena Vista tilbyder alle de 
nødvendige faciliteter til en fantastisk 
golfferie. På hotellet findes to udendørs 
pools, legeplads, spillerum, gavebutik, buffet-
restaurant og lounge. Hotellet tilbyder 
desuden gratis shuttle-transport til Walt 

Disney World 
Resort, 
Universal 
Orlando og 
SeaWorld. 
Lige i 
nærheden 
finder du 

fantastiske golffaciliteter som Shingle Creek, 
Orange County Nationals to baner samt alle 
fem Disney-baner. For aftenunderholdning er 
der mulighed for at tage til Downtown 
Disney, Pleasure Island eller andre hotspots i 
nærheden. Når det kommer til placering og 
pris, er det svært at slå Clarion Lake Buena 
Vista. 

 
 

Sådan gør du: 
Udfra beskrivelserne vælges hotel, lejlighed 
eller villa, der passer bedst til behovet. 
Herefter vælges mellem golfbaner, som er 
indelt i 3 katagorier: A, B & C. Alle baner er i 
topkvalitet, og prisen er inkl. den 
obligatoriske golfbil. På prisbladet findes 
priserne,  der lægges sammen, så  man får 
den samlede pris. For at booke rejsen, 
sendes en mail til golfrejser@my-light.dk, 
indeholdende ønsker om overnatning, 
golfbaner, rejseperiode, navn og adresse. 
Tilbudet er uden flybilletter, men efter 
ønske kan My-Light også give et tilbud på 
dette, så tilbudet bliver en samlet pakkepris. 

www.my-light.dk 
 
 
 

HOTEL CLARION INN 
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ORANGE COUNTY NATIONAL 
Panther Lake 

Panther 
Lake har i 
alle årene 
været en af 
My-Lights 
mest 
anbefalede 
golfbaner. 

Stedet var i 2003, 2005, 2007 og 2010 vært 
for PGA TOUR Qualifying School Finals og har 
hvert år siden 1999 fået tildelt 4,5 stjerner af 
Golf Digest’s "steder at spille”. Det 7350-yard 
store mesterværk omfatter rullende bakker 
og 60-foot elevationsændringer, da den snor 
sig gennem det naturlige egetræslandskab, 
citruslunde, fyrreskove og ferskvandssøer. 
Alt dette udgør den smukke panoramiske 
udsigt – ren natur, ingen boliger. Panther 
Lake er Orlandos største og mest komplette 
træningsområde, komplimenteret af en 
enorm golfshop og sportsbar/spiseområde. 
Der er alle gode grunde til at besøge Panther 
Lake! 

 
 

ORANGE COUNTY NATIONAL 
Crooked Cat 

Crooked Cat er et fænomenalt supplement 
til sin meget roste søster Panther Lake. 
Begge baner var i 2003, 2005, 2007 og 2010 
værter for PGA TOUR Qualifying School Finals 
og har hvert år siden 1999 fået tildelt 4,5 
stjerner af Golf Digest’s "steder at spille”. 
Den 7350-yard  lange bane, der bl.a. består 

af 
nyplantede 
træer og det 
lokale 
Redtop 
lynggræs, er 
yderst 
velholdt og 

besidder den særlige skotske "links" stil. 
Elevationsændringer i det kuperede terræn 
er fremherskende, mens dyrelivet bugner i 
disse naturlige omgivelser. Dette er golf på 
højeste niveau! 

 
 

DISNEY MAGONALI 

Disneys 
Magnolia er 
mestrenes 
hjem. I mere 
end 35 år har 
stedet været 
vært for 

Disneys PGA TOUR, og er den længste af 
WALT DISNEY WORLD® banerne.  Banen snor 
sig langs en fredelig sti gennem mere end 
1.500 magnoliatræer, storslået dyreliv og 
naturlig skønhed. Rummelige greens, store 
landingsområder og den verdensberømte par 
3 # 6 Mickey Mouse-bunker er omgivet af 
kuperet terræn i den klassiske Floridastil Joe 
Lee design. Disneys Magnolia giver dig en 
enestående mulighed for at opleve den 
fantastiske natur, mens du nyder en dejlig 
runde mesterskabsgolf. Gør det til en 36-
hullers dag ved at kombinere banen med 
søsteren Palm – en fantastisk kombination! 

 

DISNEY’S PALM 

Disney’s Palm 
er anerkendt 
som en af 
Amerikas 
førende 
golfbaner. 
Banen byder 

på masser af udfordringer for både 
nybegyndere og professionelle. 
Kombinationen af strategisk placerede 
palmetræer, 94 bunkere, masser af vand (9 
huller) og mange forhøjede tees og greens, 
skaber en autentisk oplevelse af at stå i et af 
Floridas skovområder, og danner grundlag 
for en yderst spændende golfoplevelse. 
Disney’s Palm, som er et Joe Lee-
mesterværk, byder på glitrende søer og 
tropisk sand i et smukt golflandskab. Det 18. 
hul betragtes som en af de mest udfordrende 
huller på PGA TOUR, med masser af længde 
og en green godt beskyttet af sand og vand. 
Disney’s Palm egner sig til alt fra en afslappet 
runde til en stor gruppeudflugt, og tilbyder 
en suveræn afslutning på en magisk dag i 
Floridasolen. Gør det til en 36-hullers dag ved 
at kombinere banen med søsteren Magnolia 
– en fantastisk kombination! 

Alle priser for golf er inkl. 
den obligatoriske golfbil. 

Spørg My-Light for flypriser 
 

Golfbaner 
 

My-Light Golfrejser 
   Brammersgade 22 
   8000 Aarhus C 
  Tlf: +45 41 573 572  
   golfrejser@my-light.dk 
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EAGLE CREEK 

Eagle Creek 
blev for nylig 
kåret til ”Top 
10 nye 
golfbaner” af 
Travel & 
Leisure 

Magazine. Denne udfordrende og 
upåklageligt vedligeholdte 7200-yard 
mesterskabsbane er det eneste par 73 i det 
centrale Florida og statens første til at 
anvende Mini-Verde greens, der giver 
hurtige, glatte putting-overflader. Derudover 
tilbyder Eagle Creek mere end 90 
hvidsandsbunkere i ægte skotsk stil. 
Klubhuset New England Manor byder på en 
spektakulær panoramaudsigt over det 
famøse 18. hul. Du kan slutte dagen af i de 
luksuriøse omklædningsrum med private 
brusere. Eagle Creek er placeret kun ti min. 
fra lufthavnen, og er derfor perfekt for dem, 
der gerne vil ”gemme den bedste runde til 
sidst”. 

GRAND CYPRESS RESORT 

Grand 
Cypress 
Resort 
består af 
Nord, Syd 
og Øst 
nines, og 
tilbyder en 

bred vifte af fysiske og psykiske 
udfordringer, der tester din nøjagtighed frem 
for styrke og distance. De nordlige og sydlige 
nines, der oprindeligt blev bygget i 1984, 
består af store landingsområder, 
platformede greens med gabende bunkere 
og høje. Den østlige nine, der blev bygget til i 
1986, er mere generøs med færre bunkere, 
særligt foran greensene, hvilket i højere grad 
tillader run-up-skud. Grand Cypress er altid i 
perfekt stand og tilbyder en af Central 
Floridas bedste og mest mindeværdige 
golfoplevelser nogensinde. Tag udfordringen 
op og kombiner de tre baner. Slut 
golfoplevelsen af med et lækkert måltid på 
restaurant Nine18. 

FALCON’S FIRE 

Denne Rees Jones mesterskabsbane, der blev 
bygget i 1993, tager hensyn til spillets tidløse 
traditioner. I 2010 investerede man 1,5 
millioner dollars for at skabe helt nye Tif 
Eagle greens. På Falcon’s Fire kan du på alle 
tidspunkter af året forvente 
turneringsforhold og perfekte putting-
overflader. Siden banen fik tilføjet nye 

længder i 2010 
strækker den 
sig nu over 
godt  7000 
yards. På bag 
ni, hullerne 12-
16  der snor sig 
omkring to 

store smukke søer, er en udfordring for selv 
den dygtigste spiller. Falcon’s Fire har 
tidligere været vært for prestigefyldte 
begivenheder såsom Senior PGA Tour 
Qualifying School og Oldsmobile Scramble 
National Finals. Golf Shop Operations 
Magazine har i fem år vurderet golfbutikken 
ved Falcon’s Fire til at være en af Amerikas 
”Top op 100 Golf Shops" 

GRAND PINES 

Med tre 
designs, der 
allerede er på 
Golf-weeks 
liste over ”100 
Greatest 
Modern 

Courses”, har den berømte arkitekt Steve 
Smyers allieret sig med spillerkonsulenten 
Nick Faldo for at skabe en af Orlandos mest 
dynamiske golfbaner - Grande Pines. 
Formede, blidt bølgende fairways og de 
mange damme (vand ved 12 huller) er alle 
omkransede af høje, naturlige fyrretræer, 
egetræer og palmer. Talrige kuperede greens 
er forhøjede, og mange er godt beskyttet af 
kunstigt udformede bunkers. Marriotts 
stærke fokus er på produktkvalitet og 
kundeservice. På Grande Pines finder du 
derfor den perfekte kombination af god 
service og gode turneringsforhold hele året 
rundt 

SHINGLE CREEK 

Harris Rosens 
Shingle Creek er 
designet af den 
internationale 
arkitekt David 
Harman. Banen 
tilbyder et 

frodigt terræn med bølgende fairways, 
sammenhængende vandstrømme, store, 
rullende greens og en storslået 
panoramaudsigt fra det mere en 2000 m2 
store klubhus. Banen, der er perifert 
omkranset af tætte egetræer og fyrretræer i 
en kulisse langs den historiske Shingle Creek, 
er beliggende på et naturligt stort område, 
kun 10 minutter vest for Orlando 
International Lufthavn. Shingle Creek egner 
sig derfor fantastisk til første/sidste dag på 

turen. Vigtigst af alt byder disse 
mesterskabsomgivelser på et frodigt, tropisk 
landskab, vand ved 16 huller og et yderst 
elegant klubhus – alt, hvad et verdensklasse-
resort har at tilbyde!  

 

METRO WEST 

Dette Robert 
Trent Jones-
mesterværk, der 
åbnede i 1987, 
tilbyder en fair og 
krævende 
udfordring for 

alle golfspillere, uanset handicap. Banen 
anses af Links Magazine for at være "det 
sydøstliges fineste eksempel på et 
mesterværk". MetroWest har enorme, 
kuperede greens, ekspansive fairways 
omkranset af frodige træer, vand ved syv 
huller og, sjældent for Central Florida, 
højdeændringer på op til 100 meter. Den 
gode vedligeholdelse sikrer turneringsforhold 
hele året rundt. Det ekspansive klubhus har 
en veludstyret golfshop ovenpå og en 
hyggelig TV-sportsbar/grill nedenunder. Der 
er kun 15-20 minutter til Lake Buena Vista-
området. 

MYSTIC DUNES 

Denne bane, 
der er designet 
af PGA Tour 
professionel og 
golfanalytiker 
Gary Koch i 
2001, er med 

sine par-72 og 7012-yard helt unik for 
Orlando. Den forreste ni huller i links-stil med 
rullende fairways, bump-and-run shots 
omkring greensene og hurtige 
puttingoverflader, minder golfspillerne om 
banerne på de britiske øer. Banen udfordrer 
spillerne til at spille klogt fra teen og levere 
solide jernskud i greensene (vand findes kun 
ved hullerne 1 og 2). Den  bagerste ni huller  
snor sig gennem majestætiske egetræer og 
fyrretræer – et landskab, der minder om 
banerne i Carolina, der bugter sig gennem 
marsk og vådområder. Den store driving 
range og restaurant Kenzie’s er med til at 
sætte prikken over i’et på din ”Mystic Dunes 
oplevelse”.   

Sådan gør du:  

 Vælg hotel, golfbaner og bil 

 Find prisen på siden med priser 

 Mail info til golfrejser@my-light.dk 
 

B 

B 
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ORANGE LAKE LEGENDS 

Orange Lake 
Legends åbnede 
i 1998 som en 
hyldest til 
golflegenden 
Arnold Palmer 
og hotel magnat 

Kemmons Wilson. Banen blev hurtigt en af 
Orlandos mest populære baner. Banen, der 
er anlagt af Palmer Course Design, tilbyder to 
forskellige ni-hullers designs. Den forreste 
del har fået navnet ”The Links Nine” for den 
åbne fornemmelse, som minder en om at 
spille på de store links i Skotland og Irland. 
Den bagerste nine, ”The Pines”, har fairways 
omringet af træer, der ligner de store 
amerikanske landskaber i Pinehurst-området 
i North Carolina. Tilsammen tilbyder banen 
en yderst underholdende og udfordrende 
runde golf, med vand ved kun 10 huller. 
Orange Lake Legends er helt sikkert et besøg 
værd  

HARMONY 

Harmony åbnede i 
2002 og er bygget 
på et stort 
dyrereservat. 
Denne bane er den 
eneste Johnny 

Miller Signature Design-bane i Orlando-
området. Det ekstremt udfordrende og 
maleriske landskab består af vådområder, 
brede enge, tårnhøje fyrretræer og naturlige 
damme. De naturlige omgivelser samt, at der 
ikke er nogen boliger med front til 
golfreservatet, skaber en fantastisk 
golfoplevelse i den dejlige natur. Harmony 
ligger 30 minutter syd for Orlando 
International lufthavn, men er absolut 
køreturen værd. 

WINDERMERE COUNTRY CLUB 

Beliggende 
mellem Lake 
Roberts og Lake 
Crescent i den 
prestigefyldte 
by Windermere 
ligger en af 

områdets fineste golfbaner. Nu åbnet for 
offentligheden (dog med begrænsninger), er 
My-Light glade for at tilbyde dig adgang til 
denne bane, som er kendt for ekstraordinær 
kundeservice, renoveret klubhus, greens og 
bunkers der alle gøre dette til en "must-play 
bane." Med de nyrenoverede greens 
(sommeren 2010) og greenside bunkers er 
Windermere Country Club betragtet som et 

godt golf valg i Orlando-området. Beliggende 
kun 15-20 minutter fra International Drive. 
Kvalitet og god service giver al mulig grund til 
at spille denne semi-private golfbane uanset 
om det er første dages warm-up, mid-week 
eller sidste dags Grand Finale.  

HIGHLANDS RESERVE 

Denne bane er 
placeret på et af de 
højeste områder i 
regionen, og er ikke 
en typisk Florida-

golfbane. Dette mesterskabdesign af Mike 
Dasher giver dig træafgrænsede fairways, der 
minder om Carolinas, åbne rummelige 
fairways, der kan sammenlignes med de 
store skotske baner, og en smule af det 
gamle Florida markeres med citrustræer. 
Store, hurtige, kuperede greens gør denne 
bane udfordrende og sjov for golfspillere på 
alle niveauer. Vand kommer i spil ved blot ét 
hul, nr. 10. Det er en meget sporty bane og 
selv om den er en anelse kort i længden, kan 
den stadig være hård hvis dit spil ikke er i 
top. Highlands Reserve er beliggende kun 10-
15 minutter vest for Kissimmee-
attraktionerne og er en af Central Floridas 
favoritter! Banen har længe været en My-
Light-favorit; en af de mest anbefalede baner 
på grund af sine gode spilleforhold. 
Kunderne belønner gang på gang banens 
kundeservice og baneforhold med 
topkarakterer. Highlands Reserve Golf Club, 
"Dit spil ... vores hjemmebane". 

HUNTER’S CREEK 

Hunter’s 
Creek er 
professionelt 
forvaltet af 
OB Sport 
(operatører i 
Scottsdale, 

AZ) og betragtes som et af Lloyd Cliftons 
fineste designs. Banens dynamiske, 
naturskønne omgivelser skaber den naturlige 
"Carolina Pines"-oplevelse og består af 
blandt andet blidt bølgende fairways 
omkranset af fyrretræer, en overflod af 
bunkers og volde, store, bølgende Tif Eagle 
greens og vand ved 13 huller. Med dens knap  
7400 yards er banen en af Floridas længste. 
Klubhuset har en fullservice-bar og en 
restaurant med surround-sound TV, hvorpå 
de store sportsbegivenheder vises. Da banen 
kun ligger 10-15 minutters kørsel fra Orlando 
International lufthavn er Hunter’s Creek det 
perfekte valg uanset hvor man bor i Orlando. 

Test dine bedste spillefærdigheder på 
Hunter’s Creek, en af Orlandos store 
golfoplevelser! 

PROVIDENCE 

Providence 
ligger i Daven-
port, lige ved   
I-4 og kun 15-
20 minutter 
vest for 
Disney/Kissimm

ee-området. Banen er en oase af sindsro, der 
giver en forfriskende, naturskøn og 
mindeværdig golfoplevelse. Banen åbnede i 
2007 og tilbyder et mesterværk af et 
landskab, der er både udfordrende og 
æstetisk tiltalende. På Providence kan du 
teste dine spillefærdigheder da banen snor 
sig gennem ferskvandsåer, gamle løvtræer, 
og vådområder, og det er ikke usædvanligt at 
fange et glimt af oddere, hjorte eller vilde 
kalkuner, især på de mere naturlige bagerste 
ni huller. Arkitekten Mike Dasher havde en 
forkærlighed for europæiske golfbaner, 
hvilket ses tydeligt på mange af de blidt 
kuperede greens. Kundeservice er højt 
prioriteret på Providence, og personalet er 
dedikeret til at gøre din dag på denne 
golfbane behagelig og mindeværdig. 

 

KISSIMMEE BAY 

Banen har et 
mesterskabs 
design, der er 
designet af 
Clifton, Ezell & 
Clifton, og 
åbnede i 1990. 

Banens maleriske landskab byder på 
århundrede gamle egetræer, frodig 
vegetation og et rigt dyreliv. Den 
udfordrende bane grænser op til East Lake 
Toho og har vand ved 16 huller, blidt 
bølgende fairways, flerstrengede tees og 
store, sammenhængende greens. Denne 
golfklub tilbyder ydermere en unik 
permanent udstilling af golfudstyr og 
mindeværdige hændelser i klubbens Langley 
Golf Museum; en privat samling af mere end 
1.000 sjældne og antikke golfgenstande. 
Kissimmee Bay Country Club er placeret i 
Kissimmee, 20 minutters kørsel øst for de 
fleste hoteller i området og cirka 20 km. syd 
for Orlando International lufthavn. 

 

C 
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STONEYBROOK WEST 

Nogle af Central 
Floridas fineste 
greens findes på 
Stoneybrook 
West. Tif Eagle 
greensene er 

legendariske for deres hurtighed og rullende 
overflader. Banen er designet af den 
verdenskendte arkitekt Arthur Hills, og er nu 
under ejerskab af Celebration Golf Group, og 
er en af de bedste offentlige 
mesterskabsbaner i vest Orlando-området. 
Arthur Hills gjorde et mesterligt stykke 
arbejde ved at kombinere det naturlige 
landskab i West Orange County med 
minutiøst vedligeholdt landskab, dramatiske, 
rullende fairways indrammet af tårnhøje 
volde og vand ved 14 huller med Black Lake 
lurende i baggrunden. Ved afslutningen af 
din golfrunde, tilbyder den velassorterede 
bar og grill panoramaudsigt over banen. Der 
er helt klart en grund til, at Stoneybrook 
West har modtaget "# 27 Best Golf Course in 
the Country" af GolfLink.com. 

 

SANCTUARY RIDGE 

Sanctuary 
Ridge, der 
ligger i Clear-
mont, er kendt 
som “Floridas 
bjergbane” og 
er en af 

Orlandos mest unikke baner. Dette 
spændende Terry LaGree-design er bygget på 
statens næsthøjeste placering og byder på 
dramatiske højdeændringer på op til 45 m, 
og uden parallelle fairways. Nogle gange er 
det hele op ad bakke – andre gange er det 
hele ned ad bakke! Du vil nyde den 
mindeværdige panoramaudsigt på hvert hul. 
Banen har forhøjede tees, eskalerende 
fairways og store, multi-niveau greens, 
masser af bunkers og stort set ingen vand i 
spil. Sanctuary Ridge er let tilgængelig fra alle 
Orlandos store veje, og det er derfor nemt at 
komme dertil fra Central Florida. Banen er 
vurderet til 3,5 stjerner af Golf Digest 
"bedste steder at spille". Her får du meget 
værdi for pengene! 

 

ALAGUA COUNTRY CLUB 

Vore kunder er 
hjerteligt 
velkomne til at 
spille denne 
meget eksklusive 
private country 
club placeret i 

Longwood, kun 15 minutter nord for 
downtown Orlando. Som et eksempel på 
Gary Player arkitektoniske stil, fokuserer 
Alaqua på ekstraordinær pleje og 
vedligeholdelse af banen, for at fastholde 
dette layout i perfekt  spiltilstand. Fairways 
er blidt bølgende og snor sig vej gennem 
store skove og naturskøn frodig vegetation. 
Du finder et rigt dyreliv når du kommer rundt 
på fairways, vilde kalkuner og flere end du 
kan forestille dig!  
Deres rummelige klubhus har en sofistikeret 
bar, hyggelige spiselokaler, opholdsrum og 
en dejlig udendørs terrasse 

 

 

Alle priser for golf er inkl. 
den obligatoriske golfbil 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet! 
Sammen med vores amerikanske 
samarbejdspartner, sikrer vi os, at kvaliteten 
på alle baner og hoteller er i top. Da de har 
kontor i Orlando, har de hele tiden pulsen på 
hvad der sker i området. Hvis der skulle 
opstå behov for hjælp og vejledning, så er 
de også meget tæt på, og kan yde hurtig 
assistance. 

Hvis der er baner som ikke er vist her, og 
som der ønskes at spille, skal I bare 
henvende jer til My-Light, da vi har mellem 
60 og 70 baner, at vælge mellem i Orlando 
området. 

Ligeledes kontaktes My-light, hvis der er 
andre ønsker til overnatning end dem der er 
vist her, så løser vi også det. 

Spørg My-Light for flypriser 

 

Hvem er My-Light: 

Vi er et lille rejsebureau , som blev startet i 
2005, der har specaliceret  sig i rejser til 
USA, sidste år sendte vi ca. 300 personer på 
ferie i USA. Via vores samarbejdspartner på 
golfrejser, har vi Danmarks største udbud af 
golfbaner i USA. 
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FullSize – Ford Taurus 

My-Light anbefaler denne Fullsize-bil til din 
golfrejse hvis I er maks to personer. Således 
er der stadig god plads til jeres bagage og 
golfudstyr.  

 

 SUV- Ford Escape 

My-Light anbefaler denne SUV-bil til din 
golfrejse hvis I er maks. tre  personer. 
Således er der stadig god plads til jeres 
bagage og golfudstyr.  

 
 

 

 

Mimivan - DodgeCaravan 

My-Light anbefaler denne Minivan til din 
golfrejse hvis I er mellem 3-5 personer. I 
minivanen er der god plads til bagage og 
golfudstyr.  

 

 SUV – Chevy Tahoe 

My-Light anbefaler denne SUV til din 
golfrejse hvis det skal være lidt ekstra og I er 
mellem 3-5 personer. I denne SUV er der 
god plads til bagage og golfudstyr.  

 

 

Billeje 
 

My-Light Golfrejser 
  Brammersgade 22 
  8000 Aarhus C 
  Tlf: +45 41 573 572  
   golfrejser@my-light.dk 

  
DIN BILLEJE INKLUDERER: 

* Fri kilometer  

* Ansvarsforsikring for skader på personer 
eller ting uden for udlejningsbilen 

* Skadesforsikring (CDW), tyveriforsikring 
uden selvrisiko og brandforsikring 

* Lufthavnsafgift når billejen starter fra en 
station i en lufthavn 

* Gold Rate – inkluderer 3 yderligere 
chauffører og en tank benzin 

 

* Specifikt mærke/model og/eller 
tilgængelighed kan variere fra sted til sted. 
De viste biler repræsenterer producentens 
basismodel. 
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Priser

Overnatning 
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1. Windsor Hills     Kr. pr. enhed pr. nat 

  Villa m/3-soveværelser 6 835 1.310 1.066 

  Villa m/4-soveværelser 8 1.404 1.858 1.750 

  Villa m/5-soveværelser 10 1.498 2.160 1.843 

  Villa m/6-soveværelser 12 1.670 2.362 2.045 

2. Legacy Vacation Resorts-Lake Buena Vista   Kr. pr. enhed pr. nat 

  Lejlighed m/1-soveværelser 2 634 792 936 

  Lejlighed m/2-soveværelser 4 720 900 1.080 

3. Mystic Dunes      Kr. pr. enhed pr. nat 

  Lejlighed m/1-soveværelser 2 691 691 691 

  Lejlighed m/2-soveværelser 4 821 821 821 

  Lejlighed m/3-soveværelser 6 1.728 1.728 1.728 

4. Homewood Suites I-Drive     Kr. pr. enhed pr. nat 

  

Lejlighed m/1-soveværelse. 
Inkl morgenmad 2 720 720 720 

5. Rosen Shingle Creek      Kr. pr. enhed pr. Nat * 

  Dobbeltværelse 2 1.188 1.188 1.188 

6. Clarion Inn Lake Buena Vista     Kr. pr. enhed pr. nat 

  Dobbeltværelse 2 468 468 468 

Golfbaner     Kr. pr. person 

Golfbane A Greenfee inkl. golfvogn   540 763 612 

Golfbane B Greenfee inkl. golfvogn   396 569 569 

Golfbane C Greenfee inkl. golfvogn   259 396 396 

Bil inkl. Op til 4 chauffører, fri km, en tank benzin og forsikringer   Kr. pr. dag pr. bil 

SUV- Ford Escape     265 299 311 

FullSize – Ford Taurus     256 305 336 

Mimivan - DodgeCaravan     319 354 390 

SUV – Chevy Tahoe     409 490 606 

Tillæg for GPS      60 60 60 
NB: I uge 52 i 2014 samt ugerne  1, 14 og 15  i 2015 skal alle priser tillægges 20% 

 Spørg My-Light om fly priser og evt. andre overnatningsmuligheder eller golfbaner 
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Tilmelding  

Ved bestilling sendes en mail til 

golfrejser@my-light.dk med oplysninger om 

rejseperiode, overnatning og antal greenfee 

og baner, oplysninger på de rejsendes navne 

nøjagtigt som angivet i passet, pasnummer og 

udløbsdato samt fødselsdato. 

My-Light sender bekræftelse af reservationen 

med angivelse af rejsens fulde pris og faktura 

til indbetaling af depositum samt restbeløb. 

Depositum skal være indbetalt senest 5 dage 

efter bekræftelse/faktura er fremsendt. 

Restbeløbet skal være indbetalt 2 mdr før 

afrejse. Med indbetaling af depositum 

bekræfter kunden samtidig at af have 

accepteret rejsevilkårene som fremgår af  

My-Lights hjemmeside. Udebliver 

depositumbetaling, har arrangøren ret til at 

annullere aftalen. 

Betalingsbestemmelser 

Et depositum på 50% af rejsens pris  

opkræves ved bekræftelse af reservationen. 

Eventuel rejseforsikring skal indbetales 

samtidig med depositum, på særskilt faktura 

fra forsikringsselskabet. Restbeløbet skal 

være indbetalt senest 2 mdr. før afrejse eller 

samtidig med depositum, hvis rejsen bestilles 

indenfor 2 mdr. før afrejse. 

Rejsedokumenterne vil normalt blive 

fremsendt således, at kunden har dem i 

hænde senest 10-14 dage før afrejse. 

Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet 

ikke er overholdt, vil man ikke være sikret 

mod ekstraordinære prisstigninger frem til 

afrejsen. 

Betaling 

Betaling kan ske på 2 måder, enten via 

bankoverførsel eller med betalingskort.  

Betaling i bank: Salling Bank, reg.nr. 7890 

kontonr. 2009931 

Betaling med kreditkort via vores 

hjemmeside www.my-light.dk/betaling.htm 

Bemærk: Ved betaling med MasterCard, 

EuroCard og Visa skal der som gebyr til PBS 

tillægges prisen 1,50%. 

Afbestilling 

Følgende regler er gældende, såfremt der 

ikke er anført andre bestemmelser 

på bekræftelse/faktura. Vær opmærksom på, 

at mange flybilletter er behæftet med 

strengere afbestillingsregler end de her 

nævnte: 

Ved afbestilling senest 2mdr før afrejsen er 

10% af rejsens pris tabt.. 

Ved afbestilling mellem 2mdr og 14 dage før 

afrejsen er 20% af rejsens pris tabt. 

Ved afbestilling mellem 3 og 14 dage før 

afrejsen er 30% af rejsens pris tabt. 

Ved senere afbestilling kan tilbagebetaling 

ikke forventes. 

 

Det anbefales, at kunden tegner en 

afbestillingsforsikring og evt. sygeforsikring. 

Visum 

Kunden skal selv søge om ESTA, som er en 

elektronsik registrering/visum ansøgning til 

de Amerikanske myndigheder og koster i 

2013 USD14,- pr. person. My-Light 

fremsender med fakturaen en simpel 

vejledning til denne ansøgning. Ansøgning 

skal foretages i god tid inden afrejse, og 

senest 72 timer før afgang. 

Prisændringer 

Priserne er baseret på de i øjeblikket 

(september 2013) gældende tariffer og 

valutakurser. Ifølge lovgivningen kan 

rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som 

følge af stigende transportomkostninger 

(herunder brændstofpriser), ændrede 

skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. 

Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 

20 dage før rejsens påbegyndelse.  

 

 

 


