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Efternavn:  

Adresse:  

Postnr.:  

By:  

E-mail:  

 

Dato: Marts 2021 

Tilbudsnr: 5e 
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Rejsebeskrivelse 

 

Dag for dag: 
 

16. november 2021: Afgang fra København/Billund kl. 6.40/7.00 med ankomst til Miami kl. 14.20.  

Afhentning af bil og kørsel til hotel (ca. 1½ time) 

 

17. november 2021:   

 

18. november 2021: Golfrunde kl. 10.00 på Lely Resort - Flamingo Island Club 

 

19. november 2021: Golfrunde kl. 10.00 på Lely Resort - Mustang Golf Club 

 

20. november 2021:  

 

21. november 2021: Golfrunde kl. 10.00 på Lely Resort - Flamingo Island Club 

 

22. november 2021: Golfrunde kl. 10.00 på Lely Resort - Mustang Golf Club 

 

23. november 2021:  Afgang til Lufthavnen i Miami, hvor bilen afleveres. 

Der flyves mod København/Billund kl. 16.40. 

 

24. november 2021: Ankomst København/Billund kl. 10.55/10.20 
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Fly fra København 

 

 
 

Fly fra Billund 
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Flybilletregler:  

 
Billet kan ikke afbestilles, men ombookes mod en evt pris difference  

 
Bagageregler: 
 
Håndbagage: 1 stk á ca 8kg  
 
In-check bagage 1 x 23kg  
 
1 stk. kuffert af max. 23 kg. og max. 154 cm (længde, bredde og højde) per 
person. Bagagen kan være en golfbag. 
 
Hvis golfbagagen er in-check bagage nr. 2 skal der betales ca USD 100,- hver vej som betales 
direkte til flyselskabet i lufthavnen 
   
Hvis din totale bagage overskrider den tilladte bagagemængde, vil der blive pålagt ekstra 
bagageafgift. 
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Hotel i Naples 

 

Lejlighed med 2 soveværelser 

 

GreenLinks Golf Villas at Lely 

Resort  
Mahogany Run Lane Naples FL 

 

Lejlighedshotel i forstaden med golfbane og 

restaurant 

Beliggenhed 

Dette lejlighedshotel med spa ligger i forstaden, kun 1,8 km fra Flamingo Island Course - Lely 
Resort og ca. 5 km fra Eagle Lakes Community Park og Rookery Bay Environmental Learning 
Center. Derudover ligger Hibiscus Golf Club og Riviera Golf Club ca. 10 km derfra. 

Overnatningsstedets faciliteter og tjenester 

Overnatningsstedet er røgfrit og har en golfbane, en restaurant og en udendørs pool. Foruden 
gratis Wi-Fi på fællesarealer tilbydes gæster gratis selvstændig parkering. Andre faciliteter 
inkluderer et fitnesscenter, en kaffebar/café og udendørs tennisbaner. 

Faciliteter i lejligheden 

Hver lejlighed har køkken med køleskab, komfur, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Gæster kan 
desuden nyde godt af faciliteter såsom en vaskemaskine/tørretumbler, en sovesofa, kabel-tv og et 
tv med dvd-afspiller. Ugentlig rengøring er til rådighed. 
 

Faciliteter på overnatningsstedet 

Generelt 

• Aircondition  

• Gavebutik eller aviskiosk  

• Antal etager - 2 

• Antal bygninger - 17 

• Konferencelokale  

• Telefon  

• Gratis lokalopkald  

• Strygejern/strygebræt  

• Loftsventilator  

• Vaskemaskine/tørretumbler  

• Pengeskab i receptionen  

• Skrivebord  

• Klimaanlæg på værelset (aircondition)  

• Gratis avis på hverdage  

• Flersproget medarbejderstab  

• Reception (begrænsede åbningstider)  

• Mødelokaler 3 

• Røgfrit overnatningssted  

• Adgang via udendørs korridor  

• Opførelsesår: 2007 

• Ugentlig rengøring er inkluderet  

• Separat stue  

• Gratis selvstændig parkering  

• Gratis parkering for autocampere, busser og 

lastbiler  

javascript:void(0)


6/13 

 My-Light Golfrejser Brammersgade 20.2 8000 Aarhus C Denmark www.my-light.dk golfrejser@my-light.dk  

• Aviser i lobbyen 
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Medlem af Rejsegarantifonden 

Golfbaner i Naples 

 

LELY GOLF RESORT - FLAMINGO ISLAND 

NAPLES, FL 

The original course at Lely, Flamingo 
Island, is a spectacular design by Robert 
Trent Jones, Sr. It has twice been called 
"America's Best" by Golfweek and has 
received the prestigious four-star award 
from Golf Digest. As the name implies, 
you'll have to avoid water hazards as 
you make your way around this 
beautiful layout. It's typical Trent Jones 
with large, well-shaped greens and 
extensively sculpted fairways. Lely is 
located just 10 minutes south of Naples. 

Course Rating 

Excellent - 5.0, Poor - 1.0  

Overall Satisfaction 4.2 

Course Conditions 4.3 

Pace of Play 4.2 

Value 4.2 

Staff and Service 4.4 

Clubhouse and Pro-shop 4.2 

Practice Facilities 4.4 

 

  

Course Information 

Course Detail: 
• Year Built: 1990  

• Architect: Robert Trent Jones, Sr  

• Fairway Grass: 419 Bermuda  

• Green: ChampionDwarf  

• Winter Fairway: 419 Bermuda  

• Winter Green: ChampionDwarf  

Course Amenities: 
• Proshop  

• Clubhouse  

• Practice Facilities  

• Lockers  

• Showers  

  
• Restaurant/Bar  

• Lessons  

• Rentals  

Course Advisements: 
• Softspikes Required  

• Proper Golf Attire Required  
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Medlem af Rejsegarantifonden 

LELY GOLF RESORT - MUSTANG 

NAPLES, FL 

The newer of the two courses at Lely Resort, Lee 
Trevino's Mustang is over 7200 yards from the back 
tees and is punctuated by two lakes, undulating 
fairways, and stands of towering pines. Although the 
course has a high slope and course rating from the 
tips, Trevino's design philosophy is that the average 
player should not be penalized for the occasional 
missed shot. Players love the aesthetically pleasing 
combination of natural surroundings and extensive 
bunkering. 

Course Rating 

Excellent - 5.0, Poor - 1.0  

Overall Satisfaction 4.2 

Course Conditions 4.3 

Pace of Play 4.3 

Value 4.1 

Staff and Service 4.5 

Clubhouse and Pro-shop 4.3 

Practice Facilities 4.4 

 

  

Course Information 

Course Detail: 
• Year Built: 1998  

• Architect: LEE TREVINO  

• Fairway Grass: 419 Bermuda  

• Green: ChampionDwarf  

• Winter Fairway: 419 Bermuda  

• Winter Green: ChampionDwarf  

Course Amenities: 
• Proshop  

• Clubhouse  

• Practice Facilities  

• Lockers  

• Showers  

  
• Restaurant/Bar  

• Lessons  

• Rentals  

Course Advisements: 
• Softspikes Required  

• Proper Golf Attire Required  

 

 

 

 

 

 
 

 
  



9/13 
 

My-Light Golfrejser Brammersgade 20.2 8000 Aarhus C Denmark www.my-light.dk golfrejser@my-light.dk 

Medlem af Rejsegarantifonden 

Bilbeskrivelse 
 

FullSize 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 
* 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. 
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Medlem af Rejsegarantifonden 

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 

  
 
Registrering af rejsende til USA: 

Den rejsende skal ansøge om ESTA(elektroniske registrering) til USA, koster ca USD 14,- 

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/ 

 

COVID-19: 
Vigtigt: Denne destination har muligvis rejsebegrænsninger grundet COVID-19, herunder særlige 

restriktioner for logi. Tjek alle nationale og lokale sundhedsmæssige vejledninger for denne destination før 

du bestiller. 

 

Alle ydelser kan afbestilles indtil 30 dage før afrejse, dog særregler for fly, se regler under fly 

 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Medlem af Rejsegarantifonden 

Pris 
 
Samlet pris pr. person for fly København/Billund – Miami Inkl. skatter og afgifter, 1 x 23kg in-check bagage, 7 

overnatninger i lejlighed med to soveværelser, 4 x greenfee inkl. golfvogn, 1 stk. billeje under hele opholdet 

inkl. forsikring, skatter o.l, fri kilometer, flere chauffører og 1 tank benzin.  

 

I alt pr. person kr. 11.800,- v/ 4 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 My-

Lights hjemmeside (bemærk at der på hjemmesiden er kortgebyr for nogle kort, og dette beløb 

skal tillægges prisen). 

 

Mere end 3 måneder til afrejse: 

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 My-

Lights 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. 
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Medlem af Rejsegarantifonden 

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.  

 

Herunder har vi samlet information fra Europæiske Rejseforsikring, som er lidt specielle i den 

Covid-19 tid:  
  

Bemærk, vi anbefaler altid, at Udenrigsministeriets rejsevejledninger følges. 

 

Aktuel information og FAQ findes også altid på vores hjemmeside erv.dk .  

 

Har I spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte os.  

 

 

Rejseforsikring i orange og røde lande/områder  
Rejseforsikringen dækker ekstraordinært, forudsat at årsagen til frarådet rejse i landet/området er COVID-

19.  

 

Rejseforsikringen dækker dog ikke følgende: 

 

• Rejser til lande/områder, hvor Udenrigsministeriet, af andre årsager end COVID-19, fraråder alle rejser. 

Det gælder både nødvendige og ikke-nødvendige rejser 

• Udgifter til evakuering, der direkte eller indirekte skyldes COVID-19 

https://one-lnk.com/x1eIU2FJZebGl568cl_VOJ-oiSWAheN-fG4ZMMX7mGZqvbdiSjRlIRiXOkysDaNMrb9eaBao6GkGvwmaOzQU-YcQA/x1e2_uOSb17OazUmsulCMQr2cpRUwujaco0CC6ncdZTIC-AHSueCW2n7TXmz2im7xNUfRnNoaqS5zw-EbxqD4c0wnd9tBTPZmpFhA6w8hbfnznGZGkYFuwdxGQVLLNDpw6g2DKWNa12elTBdWHVt7iQNBWbnlGy8zkbhbNJYIj-eApBtp7X-CYIyT_rpq67jZkkUOOnOPyNewV0VrHa3zlJ91LuftASRmlviaG2PV0TMgA/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
http://www.europaeiske.dk/
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Medlem af Rejsegarantifonden 

• Udgifter til karantæne grundet landes krav, anbefalinger eller andet, medmindre der er tale om 

karantæne grundet din egen sygdom opstået på rejsen.  

 

Dækningen gælder fra 21. januar 2021.  

Læs mere her >  

  

Afbestilling- og Årsafbestillingsforsikring  
Afbestillings- og årsafbestillingsforsikringen dækker afbestilling pga. akut sygdom hos dig selv eller din 

rejseledsager samt alvorlig akut sygdom i din nærmeste familie, hvis årsagen/diagnosen er COVID-19.  

 

Bemærk, ændringen har medført en mindre prisstigning på Afbestillingsforsikring, som er steget fra 6% til 

6,25%. Prisændringen på Årsafbestilling kan findes på Agentweb. 

 

Gælder forsikringer, som er tegnet efter 1. nov. 2020.  

Læs mere her >  

 

 

Spørgsmål fra kunder  
Har I spørgsmål til en konkret sag, anbefaler vi, at I kontakter vores Skadeafdeling på tlf. +45 33 25 25 25 

eller skade@erv.dk (mandag-torsdag: 8.30-16.30, fredag: 8.30-16.00).  

 

https://one-lnk.com/x1eIU2FJZebGl568cl_VOJ-oiSWAheN-fG4ZMMX7mGZqvbdiSjRlIRiXOkysDaNMrb9eaBao6GkGvwmaOzQU-YcQA/x1evZrNCi1fZSDDJejZkLwbeLU93kYNRbSbUn2T8zYxDe53wICDl79MQPXeC20re-b4qEcPQlg4cr5S3gumtAa2pdhmv9IvCUvFPVi8c9_R767z8TI6vjy07zbzD_dTv_cdxlGXFKuonTgc6I5fYSU2w0EZY_FESYgRauzmyALMVmadfv-7obajWtvdZqs-t8oZhcCietLe9jC6FJsGF0zqqluyQqzHOVCxZhUcNJrR2aTWR9ybHXqdMXqT-3T_n5cZ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eIU2FJZebGl568cl_VOJ-oiSWAheN-fG4ZMMX7mGZqvbdiSjRlIRiXOkysDaNMrb9eaBao6GkGvwmaOzQU-YcQA/x1evZrNCi1fZSDDJejZkLwbeLU93kYNRbSbUn2T8zYxDe53wICDl79MQPXeC20re-b4qEcPQlg4cr5S3gumtAa2pdhmv9IvCUvFPVi8c9_R767z8TI6vjy07zbzD_dTv_cdxlGXFKuonTgc6I5fYSU2w0EZY_FESYgRauzmyALMVmadfv-7obajWtvdZqs-t8oZhcCietLe9jC6FJsGF0zqqluyQqzHOVCxZhUcNJrR2aTWR9ybHXqdMXqT-3T_n5cZ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
mailto:skade@erv.dk

