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GOLFREJSE TILBUD
Fra My-Light Golfrejser
www.my-light.dk

Rejsebeskrivelse
Dag for dag:
8. november 2019:

Afgang fra Billund kl. 10.10 med ankomst til Orlando kl.19.09. Afhentning af
bilen og kørsel til hotel (ca. ½ time)

9. november 2019:
10. november 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Forest Lake Golf Club

11. november 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Mystic Dunes Golf Club

12. november 2019:
13. november 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Forest Lake Golf Club

14. november 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Mystic Dunes Golf Club

15. november 2019:

Afgang til Lufthavnen i Orlando, hvor bilen afleveres
Der flyves mod Billund kl. 21.33.

16. november 2019:

Ankomst Billund kl. 17.50.

Fly fra Billund

Bagageregler:
I dag er de fleste annonceret flypriser på Internettet uden bagage in-check af en kuffert, prisen
indeholder kun håndbagage på ca. 10 kg. Hos My-Light indeholder prisen altid 1 stk in-check
bagage af 20-23kg pr person. Hvis man ønsker at rejse kun med håndbagage, så kontakt My-Light
og få oplyst hvad den reduceret pris er, men ligger ofte omkring kr 1.000,- t/r
Tilladt bagage udover håndbagage: 1 stk. kuffert af max. 23 kg. og max. 154 cm (længde, bredde
og højde) per person. NB: Den tilladte bagage kan være en golfbag, hvis golfbagagen er bagage nr.
2 skal der for hver golfbag betales ca. €100,- per vej som betales direkte til flyselskabet i
lufthavnen
Et sæt golfudstyr inkluderer en golftaske med køller, golfbolde og ét par golfsko.
Hvis din totale bagage overskrider den tilladte bagagemængde, vil der blive pålagt ekstra
bagageafgift.

Hotel i Orlando
Lejlighed med 1 soveværelser ved 2 personer
og 2 soveværelser ved 4 personer, inkl morgenmad

PARC CORNICHE CONDOMINIUM
SUITE HOTEL ORLANDO, FL
3-stjernet lejlighedshotel med familievenlig profil i nærheden af SeaWorld® Orlando
Beliggenhed
Dette lejlighedshotel med familievenlig profil ligger i forstaden i Orlando, kun 2 km fra Faldo Golf
Institute, Discovery Cove og Aquatica. Derudover ligger SeaWorld® Orlando og Orange County
Convention Center ca. 5 km derfra.
Faciliteter og tjenester på ejendommen
Overnatningsstedet har en restaurant, en udendørs pool og et fitnesscenter. Foruden gratis
selvstændig parkering tilbydes gæster gratis transport til forlystelsespark. Andre faciliteter
inkluderer en bar/lounge, et spabad og et døgnåbent forretningscenter.
Faciliteter på værelset
Alle 210 lejligheder har køkken med køleskab, komfur, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Gæster
kan desuden nyde godt af faciliteter såsom balkon eller terrasse, sovesofa og separat
spiseområde.
Hotelfaciliteter
Foruden en udendørs pool og en børnepool har Parc Corniche Condominium Suite Hotel et spabad
og et fitnesscenter. Dette lejlighedshotel kan blandt andet tilbyde sine gæster en restaurant på
stedet. Der findes en bar/lounge på stedet, hvor gæsterne kan slappe af med en drink. Der
tilbydes gratis morgenmad. En computerstation findes på stedet, og der er trådløs
internetforbindelse mod et tillægsgebyr.
Et døgnåbent forretningscenter findes på dette 3-stjernede hotel. Dette lejlighedshotel med
familievenlig profil har også hjælp med udflugter/billetter, flersproget medarbejderstab og
gavebutik/aviskiosk. Der tilbydes gratis selvstændig parkering på stedet.
•
•
•

Udendørs pool
Børnepool
Spabad

•
•
•

Gratis morgenmad
Fitnesscenter
Restaurant

•
•
•
•
•
•

Bar/lounge
Antal værelser: 210
Døgnåben reception
Antal etager: 3
Vaskerifaciliteter
Renseri

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaffe/te i fællesområder
Elevator
Gratis transport til forlystelsespark
Computerstation
Billard- eller poolbord
Gavebutik eller aviskiosk
Opbevaring af bagage
Pengeautomat/bank
Parkering for autocampere, busser og
lastbiler

•
•
•
•
•
•

Gratis, selvstændig parkering
Købmand/dagligvarebutik
Hjælp med udflugter/billetter
Wi-Fi (tillægsgebyr)
Flersproget medarbejderstab
Døgnåbent forretningscenter

Gebyrer
Du vil skulle betale følgende på hotellet:
Hotelgebyr: USD 7.95 pr. indkvartering, pr.
nat
•
•
•

Hotelgebyret inkluderer:
Transportservice
Internetadgang
Kaffe på værelset

Golfbaner i Orlando
Forest Lake Golf Club
Ocoee, FL
Course Ratings*
Excellent—5.0; Poor—1.0
Overall Satisfaction

3.7

Course Conditions

3.7

Pace of Play

3.9

Value

3.9

Staff and Service

4.0

Clubhouse and Proshop

3.8

Practice Facilities

3.7

About Forest Lake Golf Club (Ocoee, FL)
Have you seen Forest Lake lately? A local's favorite and a visitor's must-play, Forest Lake Golf
Club is continuously selected as one of Golf Digest's "Best Places to Play". Forest Lake offers
great value and a great location. This championship "pure golf" experience has no houses on the
course - just trees, natural lakes and lush green turf. Forest Lake Golf Club has five sets of tees
with fair landing areas and approaches. The greens are large and undulating, planted with a
unique dwarf grass that enhances the speed and roll of putts. Always maintained at tournament
quality, this Clifton, Ezell & Clifton design is one of Orlando's top daily fee courses. Forest Lake is
easily accessible via Florida's Turnpike or 429 and only 15 minutes from International Drive and
the Disney area.

Honors
• 1998-2005 Golf Digest "Places to Play"

•

Carts

•

Cocktail Lounge

Course Detail:
• Year Built: 1994

•

Clubhouse

•

Club Rentals

•

Architect: Clifton, Ezell and Clifton

•

GPS Equipped

•

Fairway Grass: Bermuda

•

Lessons

•

Green: Bermuda

•

Lockers

•

Winter Fairway: Winter rye

•

Practice Facilities

•

Winter Green: Poa/ Bent

•

Proshop

•

Restaurant

•

Restrooms on Course

Course Amenities:
• Beverage Cart
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MYSTIC DUNES GOLF CLUB
CELEBRATION, FL
Mystic Dunes was designed by PGA Tour Professional
and NBC golf analyst Gary Koch, opened in Fall 2001. As
a par 71, 7012-yard course, Mystic Dunes' layout is truly
unique to Orlando. The "low-country" front nine weaves
its way through majestic oaks and pine trees, similar to
those courses in the Carolinas, meandering through
marsh and wetlands. From the links-style back nine with
its rolling fairways, bump-and-run shots around the
greens and quick putting surfaces, golfers feel
reminiscent of the truly greatest courses of the British
Isles. The course challenges golfers to play it smart off the tee, deliver solid iron shots into the greens, and
putt on always- consistent greens. An expansive driving range and exquisite clubhouse and restaurant/ bar
overlooking the course rounds out the whole experience.

Course Rating
Excellent - 5.0, Poor - 1.0
Overall Satisfaction

4.2

Course Conditions

4.2

Pace of Play

4.1

Value

4.1

Staff and Service

4.4

Clubhouse and Proshop

4.4

Practice Facilities

4.3

Course Information
Course Detail:
• Year Built: 2001
• Architect: Gary Koch
• Honors: Golfweek's "Best Top 100 Resort Golf Courses," 20062008, Rated 4.5 Stars in Golf Digest's "Best Places to Play,"
2008, Host site of the 2005 Buick Scramble National
Championships, Ranked #2 "Orlando's Top 5 Golf Courses" Travel/Golf.com Editors & Writers
• Fairway Grass: Bermuda
• Green: Tifdwarf
• Winter Fairway: Rye
• Winter Green: Tifdwarf
Course Amenities:
• Proshop
• Clubhouse
• Practice Facilities
• Lockers
• Showers
Course Advisements:
• Softspikes Required
• Proper Golf Attire Required

•
•
•
•

Restaurant/Bar
Lessons
Rentals
GPS
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Bilbeskrivelse
Ved 2 pers: Ford Escape 2wd eller lignende

Ved 4 pers: Minivan, Dodge Grand Caravan 7pax eller lignende

Specifik mærke / model og / eller tilgængelighed kan variere fra sted til sted.
Viste biler repræsenterer producentens basismodel.
DIN BILLEJE INKLUDERER:
* Fri kilometer og brandforsikring
My-Light Golfrejser Brammersgade 20.2 8000 Aarhus C Denmark www.my-light.dk golfrejser@my-light.dk
Medlem af Rejsegarantifonden
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* Ansvarsforsikring for skader på personer eller ting uden for udlejningsbilen.
* Billejen inkluderer skadesforsikring (CDW) og tyveriforsikring uden selvrisiko.
* Lufthavnsafgift, når billejen starter fra en station i en lufthavn.
* Gold Rate - Inkluderer 3 yderligere chauffører og en tank benzin

Hvad er Gold Rate pakken?
Når du booker en billeje i USA med os er det altid med Gold Rate pakke til din bestilling. Det giver
dig store fordele og lader dig spare på dit feriebudget
Gold Rate fordele:
Tre ekstra førere
De fleste billeje pakker inkluderer ikke en ekstra fører, hvilket kan føre til ekstra betaling lokalt.
Med Gold Rate pakken kan du ikke bare tilskrive én ekstra fører, men hele tre! Skift til at kører og
gør din tur endnu sjovere!
Første tank brændstof
Har du hørt om, at man skal betale for den første tank brændstof? Ikke med Gold Rate pakken!
Den første tank brændstof er absolute gratis, da det er inkluderet i pakken. Én ting mindre at
bekymre sig om når du afhenter din lejebil.

DIN BILLEJE INKLUDERER IKKE:
* Forsikring for personskader på fører og passagerer. Frivillig forsikring tilbydes eventuelt på
stedet mod et tillæg.
* Lokale (motor-)vejsafgifter eller vignetter, påkrævet i henhold til de lokale myndigheder.
* Ved forlængelse af billejen efter dens påbegyndelse tilkommer et gebyr på ca. 10.99 US$/dag i
tillæg til den daglige rate for lejen.
•
•
•

Minimumsalder: 21
Alderstillæg: Fører mellem 21 - 24 år er forpligtet til at betale et ekstra gebyr på ca. USD
25.00, per dag, betalt lokalt.
Børnesæder: Ca. USD 9.95, per dag (maksimum USD 70.00), betalt lokalt. Det er
obligatorisk at inkludere barnets alder i forespørgelsen. Tilgængelig kun for børn med en
alder på 0 til 4 år.

Tillæg afregnes direkte til udlejnings firma ved afhentning af bil

Leje af golfudstyr i Orlando:
- 1 stk golfsæt kan lejes for ca € 80,- pr uge, kan leje her:
https://clubstohire.com/locations/orlando/
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Registrering af rejsende til USA:
Den rejsende har selv ansvaret for at ansøgningen om rejsetilladelse er registreret, og at en
godkendelse af denne er modtaget inden afrejse. Ansøgningen skal være gennemført senest 72
timer før afrejse via hjemmesiden https://esta.cbp.dhs.gov/

Pris
Samlet pris pr. person for fly Billund – Orlando Inkl. skatter og afgifter, 1 x 23 kg in-check bagage, 7
overnatninger i lejlighed som beskrevet inkl morgenmad , 4 x greenfee inkl golfvogn, 1 stk. billeje under hele
opholdet inkl. forsikring, skatter o.l, fri kilometer og 1 tank benzin.

I alt pr. person kr. 8.200,- v/ 4 voksne
I alt pr. person kr. 9.550,- v/ 2 voksne
Rejsebureau ansvarsforsikring
My-Light har tegnet udvidet ansvarsforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring. Gældende
regler kan fremsendes.

Bestilling:
Hvis tilbuddet er som ønsket, sendes en bekræftelse pr. mail til usarejser@my-light.dk, hvor der
anføres tilbudsnummer samt det fulde navn (som er anført i passet), pasnummer, passets
udløbsdato, passets udstedelsessted, nationalitet, fødselsdage på alle rejsedeltagere og hvem der
er chauffør.

Betaling:
Ved under 3 måneder til afrejse:
Hele rejsens pris overføres til bankkonto nr. 7890-2009931, eller der kan betales med kort via MyLights hjemmeside (bemærk at der på hjemmesiden er kortgebyr for nogle kort, og dette beløb
skal tillægges prisen).
Mere end 3 måneder til afrejse:
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Halvdelen af rejsens pris betales ved ordre og restbetaling betales 3 måneder før afrejse. Der kan
vælges mellem overførsel til bankkonto nr. 7890-2009931 eller der kan betales med kort via MyLights hjemmeside (bemærk at der på hjemmesiden er et kortgebyr for nogle kort, og dette beløb
skal tillægges prisen).

Ændringer:
Hvis der ønskes ændringer til det fremsendte eller der er spørgsmål, kontakt da venligst My-Light.
My-Light fremsender herefter et revideret tilbud på det ønskede.
Hvis det ønskes, kan My-Light også ringe dig op på et aftalt tidspunkt.

Diverse:
Der tages forbehold for udsolgt fly, hotel mv.
Så snart betalingen er registreret, og de personlige oplysninger er modtaget, vil My-Light staks gå i
gang med at booke rejsen. Da vi bl.a. anvender de bedste aktuelle tilbud på internettet, kan det
ske i enkelte tilfælde, at der senere kan være udsolgt eller prisen er steget. I disse få tilfælde
tilbydes et alternativ til det oprindelige og ofte til den samme pris, og intet bookes uden accept fra
kunden. My-light gør det på denne måde, for at holde prisen til kunden helt i bund. Så jo kortere
tid fra tilbud til ordre, jo mindre er risikoen for at dette sker.

Forsikring:

My-Light kan oprette rejseforsikringer fra Europæiske Rejseforsikring. Vi kan sælge alle deres
forsikringer, men anbefaler, at man undersøger om man er forsikret gennem andre forsikringer
der er tilknyttet til et Kreditkort, Indboforsikring o.l.
Vi tegner næsten kun Årsrejseforsikring, da det ofte er billigst ved en rejse til USA.
Der kan tegnes en individuel forsikring eller en familie forsikring, hvor alle bor på samme adresse.
Forsikringerne tegnes igennem My-Light Golfrejser, faktura fra Europæiske Rejseforsikring sendes
direkte til kunden.
Læs mere på: http://www.europaeiske.dk/
Gul Dækning:
Gul Dækning dækker for akut tilskadekomst og sygdom, men ikke for en eventuel hjemtransport. Under
denne dækning tilbyder vi ikke tillægsforsikringer. Vær derfor opmærksom på, at hvis du skal på skiferie,
skal du købe Rejseforsikring Basis eller Plus og tilvælge Skisport. Gul Dækning kan kun købes med en
selvrisiko på 500 kr.
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Priser Verden

Individuel

Familie

Årsrejseforsikring

299 kr.

899 kr.

Det er ikke muligt at vælge tillægsdækninger.

Rejseforsikring Basis:
Rejseforsikring Basis er til dig, der vil dækkes for akut tilskadekomst og sygdom og ønsker dækning for
hjemtransport, ødelagte feriedage og tilkald samt indlogering af pårørende.
Køber du vores Rejseforsikring Basis har du mulighed for at tegne tillægsforsikringer som; skitillæg, bagage,
ulykke og afbestilling. Skal du på skiferie, skal du huske tillægget skisport for at være dækket på din rejse.
Rejseforsikring Basis kan både købes med og uden selvrisiko.

Priser Verden

Individuel

Familie

Årsrejseforsikring

649 kr.

1.499 kr.

Skisport

219 kr.

569 kr.

Afbestilling 10.000 kr./30.000 kr.

199 kr./499 kr. 549 kr./999 kr.

Bagage og Ansvar

219 kr.

Ulykke

169 kr.

459 kr.
349 kr.

Rejseforsikring Plus:
Rejseforsikring Plus giver dig markedets bedste dækning for akut tilskadekomst og sygdom samt
dækninger lige fra hjemtransport, erstatningsrejser, ferieboligsikring, fysioterapi og behandling for
tandskader til tilkald samt indlogering af pårørende.
Køb denne forsikring og få så meget hjælp som muligt, hvis uheldet er ude på din ferie. Med en
Rejseforsikring Plus får du mulighed for at tegne tillægsforsikringer som; skitillæg, bagage, ulykke
og afbestilling. Skal du på skiferie, skal du huske tillægget skisport for at være dækket på din rejse.
Rejseforsikring Plus kan både købes med og uden selvrisiko.

Priser Verden

Individuel

Familie

Årsrejseforsikring

729 kr.

1.699 kr.

Skisport

219 kr.

569 kr.

Afbestilling 10.000 kr./30.000 kr.

199 kr./499 kr. 549 kr./999 kr.

Bagage og Ansvar

219 kr.

Ulykke

169 kr.

459 kr.
349 kr.
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Om Årsafbestilling Verden:
En Årsafbestilling Verden sikrer dig, at du kan få penge tilbage for det, du har betalt forud for din rejse, hvis
du ikke kan tage af sted på grund af for eksempel: akut opstået sygdom, eller tilskadekomst.
Forsikringen dækker både hotel og flybilletter, hvad enten du har booket via et rejsebureau eller selv
arrangeret din rejse.
Forsikringen kan tegnes med en individuel dækning eller med en familiedækning. Med en individuel
dækning er det den enkelte på forsikringen der er omfattet, mens alle i hustanden kan afbestille på
familiedækningen, hvis blot én i hustanden bliver forhindret i at tage af sted i tilfælde af for eksempel akut
opstået sygdom.
Forsikringen dækker alle de ferier, du måtte have i løbet af et år, med en årlig dækningssum på op til
30.000 kr. pr. pers. eller 200.000 kr. pr. familie.
(Forsikringen dækker dog ikke ferier i Danmark).
Afbestilling Verden skal købes senest samtidig med, at depositum for den første rejse, der skal være
omfattet af forsikringen, betales. Dette skyldes, at forsikringen dækker dig i perioden op til afrejse.
Priser

Individuel

Familie

Årsafbestillingsforsikring Verden

469 kr.

1.249 kr.

Pris ved fornyelse

396 kr.

1.005 kr.
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