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My-Light USA rejser
Golfrejser

Fornavn: My-Light
Efternavn:
Adresse:
Postnr.:
By:
E-mail:

Brammersgade 20.2
8000 Aarhus C
Denmark
www.my-light.dk
usarejser@my-light.dk
cvr nr. 28472234

Dato: Juni 2019
Tilbudsnr: Charleston

GOLFREJSE TILBUD
Fra My-Light Golfrejser
www.my-light.dk
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Rejsebeskrivelse
Dag for dag:
1. april 2020:

Afgang fra København kl. 07.20 med ankomst til Charleston kl. 21.58.
Afhentning af bilen og kørsel til hotel.

2. april 2020:
3. april 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Wild Dunes– Harbor Course

4. april 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Kiawah Island – Oak Point

5. april 2020:
6. april 2020:
7. april 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Wild Dunes– Harbor Course

8. april 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Kiawah Island – Oak Point

9. april 2020:

Afgang til Lufthavnen i Charleston, hvor bilen afleveres.
Der flyves mod København kl. 23.20.

10. april 2020:

Ankomst København kl. 16.55.
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Fly fra København

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.
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Hotel i Charleston
Lejlighed med 3 soveværelser
Kiawah Island Golf Resort
K I A WA H I SLA ND, SC

About Kiawah Island Golf Resort (Kiawah
Island, SC)
Located just 21 miles south of beautiful and
historic Charleston, South Carolina, Kiawah
Island Golf Resort is one of America's finest golf resorts. It features five world-class golf courses,
including The Ocean Course, site of the 1991 Ryder Cup Matches, the 2007 Senior PGA
Championship and the 2012 PGA Championship. In addition to this Pete Dye masterpiece, guests
of the resort can enjoy the Nicklaus-designed Turtle Point, site of the 1990 PGA Cup and the 1987,
1992, 1996 and 2006 Carolina Amateur; the Fazio-designed Osprey Point, site of the 2000 Eastern
Regional PGA Club Professional Championship; the Player-designed Cougar Point, named the 2007
"Course of the Year" by the South Carolina Golf Course Owner's Association; and the Johnstondesigned Oak Point, rated 4 ? stars in the latest Golf Digest "Best Places to Play" reader's ratings.
The resort also offers a world-class golf teaching academy at the Tommy Cuthbert Golf Learning
Center located at Turtle Point.
Not just the golf is first class. The Sanctuary at Kiawah Island Golf Resort is the resort's Mobil FiveStar/AAA Five-Diamond oceanfront hotel. The resort's spa is one of only five Mobil Five-Star Spas
in North America. The tennis program has been named the second best in the U.S. by Tennis
Magazine. Even Kiawah Island's beach gets high praise, being named one of the top 10 beaches in
the U.S. by world-famous "Beachologist," Dr. Stephen Leatherman, aka, Dr. Beach
(www.drbeach.org).
The resort also offers close to 500 luxury villas and 90 private homes for guests to use for a more
"home-like" vacation experience.

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

5/14

Lodging Amenities
Business Center
Cocktail Lounge
Internet Access —We have wireless hotspots throughout the island.
Laundry Center
Laundry Service
Oceanfront Units
Restaurant
Spa —Travel + Leisure ranked The Spa at The Sanctuary as one of the Best Hotel Spas in the United
States.
Beach Access
Fitness Center —Open 6am to 8pm with various equipment incuding treadmills, stationary bikes, cybex
equipment, and free weights. Private yoga and Pilates instructors available.
Golf on Property —The Ocean course, Turtle Point, Osprey Point, Oak Point and Cougar Point
Pool —Three pool complexes. Night Heron Pool complex is the largest with a Jr. Olympic sized pool, lap
lanes and wading area.
Whirlpool/Jacuzzi

RATI NGS*
Excellent—5.0; Poor—1.0
Overall Satisfaction

4.1

Facility and Amenities

4.1

Value

4.0

Rooms

3.9

Staff and Service

4.3

DINING
▪

7 Restaurants on the Island - The Dining Room at Osprey Point,

▪

continued - The Grille at Turtle Point, Charleston Bar, West Beach Cafe, The Market at Town Center,

▪

continued - The Ocean Course Grill, and Sundancer Oceanside Grill & Bar
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Golfbaner i Charleston
Wild Dunes - Harbor Course
I S L E O F PA L M S , S C
About Wild Dunes - Harbor Course (Isle Of Palms, SC)
Renowned golf architect Tom Fazio designed both of Wild
Dunes' championship courses. The Links, perennially ranked
among the best in the world, features towering sand dunes,
scenic views, and finishing holes along the Atlantic Ocean.
The Harbor Course challenges a player's shotmaking and
strategic thinking skills with a layout incorporating marshes,
lagoons, and a portion of the Intracoastal Waterway. Both
courses take dramatic advantage of the unique, natural beauty of the coastal environment and will leave
you wanting to come back for more.
C O U R S E R AT I N G S *
Excellent—5.0; Poor—1.0
Overall Satisfaction

4.4

Course Conditions

4.4

Pace of Play

4.7

Value

4.3

Staff and Service

4.6

Clubhouse and Pro-shop

4.1

Practice Facilities

3.3

Course Amenities
Carts
Club Rentals
Lessons
Lockers
Proshop
Restaurant
Showers

Honors
Harbor Course awarded four stars, Golf Digest (2002-2003)
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Kiawah Island - Oak Point
KIAWAH ISLAND, SC
About Kiawah Island - Oak Point (Kiawah Island,
SC)
Located one mile outside the main gate of the
Resort. This Scottish-American style course
boarders the historic Haulover Creek and the
Kiawah River. Wide areas of windswept fairways
stretch alongside salt marshlands interspersed with densely forested areas of live oaks. Oak Point was rated
among "America's Best" by Golfweek Magazine.

Course Amenities
Carts
Clubhouse
Club Rentals
Lessons
Practice Facilities
Proshop
Restaurant
C O U R S E R AT I N G S *
Excellent—5.0; Poor—1.0
Overall Satisfaction

3.7

Course Conditions

3.7

Pace of Play

4.6

Value

4.0

Staff and Service

4.4

Clubhouse and Pro-shop

4.0

Practice Facilities

4.0
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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.

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.
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Tillæg afregnes direkte til udlejnings firma ved afhentning af bil

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/
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Pris
Samlet pris pr. person for fly København – Charleston Inkl. skatter og afgifter, 1 x 23kg check-in bagage, 8
overnatninger i lejlighed med tre soveværelser, 4 x greenfee for 6 personer inkl. golfvogn, 1 stk. billeje under
hele opholdet inkl. forsikring, skatter o.l, fri kilometer.

I alt pr. person kr. 13.500,- v/ 6 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:
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.
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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.
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.
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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.

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.
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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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