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Fornavn:  

Efternavn:  

Adresse:  

Postnr:  

By:  

E-mail:  

 

Dato: 06.06.2019 

Tilbudsnr: Hawaii D 
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Rejsebeskrivelse 

 

Dag for dag: 
 

9. november 2019:  Afgang fra København kl. 12.25 med ankomst til Honolulu kl. 20:04. 

Afhentning af bilen og kørsel til hotel  

 

10. november 2019:   

 

11. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Ko'olau Golf Club 

 

12. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Royal Kunia Golf Club 

 

13. november 2019:  

 

14. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Ko'olau Golf Club 

 

15. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Royal Kunia Golf Club 

 

16. november 2019:  

 

17. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Ko'olau Golf Club 

 

18. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Royal Kunia Golf Club 

 

19. november 2019:  

 

20. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Ko'olau Golf Club 

 

21. november 2019: Golfrunde kl. 11.00 på Royal Kunia Golf Club 

 

22. november 2019: 

 

23. november 2019: Afgang til Lufthavnen i Honolulu, hvor bilen afleveres 

Der flyves mod København kl. 8:00. 

 

24. november 2019: Ankomst København kl. 13.20 
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Fly fra København 
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Hotel på Hawaii 

 

 

Honolulu: 

 

Lejlighed med tekøkken og 2 dobbeltsenge 

 

Unipack at Waikiki Park 

Heights  
Kuhio Ave, Waikiki Park Height Honolulu HI 

 

Lejlighed i Waikiki, Honolulu, kun en kort gåtur fra Honolulu Zoo 

Beliggenhed 

Denne lejlighed ligger i Waikiki, kun 10 minutters gang fra Lucoral Museum og Honolulu Zoo. 
Derudover ligger Waikiki Akvarium og Ala Moana Center ca. 3 km derfra. 

Faciliteter og tjenester på ejendommen 

Overnatningsstedet har en udendørs pool, selvstændig parkering og vaskeri på stedet. 

Faciliteter på værelset 

Alle 130 lejligheder har et dybt badekar, balkon og separat stue. Gæster kan desuden nyde godt af 
faciliteter såsom tv, køleskab og mikrobølgeovn. Der er begrænset adgang til rengøring. 
 

Hotelfaciliteter 

Unipack at Waikiki Park Heights har udendørs pool, selvbetjeningsvaskeri og elevator. Hotellet har 

en reception med begrænset åbningstid. Der er mulighed for parkering på stedet mod et 

tillægsgebyr. 

Unipack at Waikiki Park Heights har afmærkede områder til rygere. 

• Samlet antal værelser - 130  

• Antal etager - 22  

• Elevator  

• Reception (begrænsede åbningstider)  

• Særlige rygeområder (bøder ifaldes)  

• Særlige rygeområder  

• Vaskeri  

• Selvstændig parkering (tillægsgebyr)  

• Liggestole ved poolen  

javascript:void(0)
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• Opførelsesår: 1978  

• Antal bygninger - 1  

• Udendørs pool  

Corner room:  

2 queensize-senge og 1 enkeltseng 

46 kvadratmeter stort værelse, balkon med udsigt mod byen 

 

Indretning: Separat soveværelse og separat stue 

Underholdning: LED-tv  

Mad og drikke - Tekøkken med køleskab, mikrobølgeovn, køkkentøj/tallerkener/redskaber og kaffe-

/temaskine 

Badeværelse: Privat badeværelse med dybt badekar og separat bruser 

Praktisk: Sovesofa, dagseng og gratis lokalopkald; ekstra seng tilgængelig efter anmodning 

Komfort: Aircondition 

Godt at vide: Begrænset rengøring 

Ikke-ryger 
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Golfbaner i Honolulu 
 

Ko'olau Golf Club 

Carved out of a magnificent tropical forest, Ko'olau Golf 

Club is one of the most inspiring golf experiences you 

will play anywhere in the world. Ko'olau is nestled 

below Oahu's historic and popular Pali Lookout, and 

offers breathtaking views of the majestic 2,000-foot-

high cliffs of the Ko'olau Mountain Range, cascading waterfalls and calming views of the beautiful 

windward side of Oahu. 

Ko'olau's natural setting provided master golf course architect Dick Nugent the opportunity to create a 

gem of a golf course that encompasses over 280 acres of spectacular terrain with a scenic 7310 yard, 

par-72 layout unlike any other in the world.  

Considered by many the toughest golf course on the planet, Ko'olau was originally pegged with a slope 

of 162 from the back tees but later dropped to 152, just three points shy of the maximum value 

acknowledged in the slope rating system. Due to Ko'olau's alluring scenery and uniqueness it comes as 

no surprise that it is commonly found at the top of golf course lists created by trusted names in golf 

such as Golf Magazine and Golf Digest.  

  
COURSE DETAILS 

Address: 45-550 Kionaole Road, Kaneohe, Oahu, HI 96744 

Architect: Dick Nugent Director of Golf: Darren Sano 

Open: 1992 Golf Professional:  

Course Type: 18 hole, par 72 Yardage: 7310/6797/6406/5102 

Yardage Markers: sprinkler heads Slope: 152/145/138/129 

Rating: 75.7/73.5/71.7/72.9 Bunkers: yes 

Golf Carts:  yes Pull Carts: no 

Water Holes: yes Caddies: no 

Five-somes Policy: yes Walking: no 

Greens:  paspalum Fairways:Bermuda 

Dress Code: proper golf attire  
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ROYAL KUNIA Golf Club 

Located only 30 minutes from Waikiki high above 

the Ewa Plains, this Robin Nelson designed course 

boasts panoramic views of the entire south shore 

of Oahu. From certain areas throughout the course 

you're able to see the famous Pearl Harbor 

Memorial, the city of Honolulu, well-known 

Diamond Head Monument and the rugged Ko’olau and Waianae Mountain Ranges. 

This par-72 track features generously sized rolling Bermuda fairways, heavily bunkered greens and a 

generous amount of well-placed lakes. Interestingly, this now extremely popular course sat idle for 

almost ten years between 1994 and 2003, before finally reopening to an eagerly awaiting cast of 

golfers. 

Royal Kunia has arguably some of the best par 5's on the island, especially the back to back 9th and 

10th holes, that both measure over 600 yards in length from the championship tees. If you are looking 

for a course that provides great views, has exceptional conditions and a course that is a test for all 

levels of golfers, this the course for you. 

   
COURSE DETAILS 

Address: 94-1509 Anonui St., Waipahu, Hawaii 96797 

Architect: Robin Nelson Director of Golf: Kozo Yamagishi 

Open: 2003 Golf Professional: no  

Course Type: 18 hole, par 72 Yardage: 7007/6507/6002/4945 

Yardage Markers: sprinkler heads Slope: 132/128/122/113 

Rating: 73.5/71.2/68.9/64.1 Bunkers: yes 

Golf Carts:  yes Pull Carts: no 

Water Holes: yes Caddies: no 

Five-somes Policy: after 12:30pm Walking: no 

Greens: Bermuda Fairways:Bermuda 
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Bilbeskrivelse 
 

Ford Escape eller lignende 

Mellemklasse Bilkategori - Automatgear Gear type 

 

 
 
 
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. 

Tillæg afregnes direkte til udlejnings firma ved afhentning af bil 

 
Bagageregler: 
 

Økonomiklasse:  
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Tilladt bagage: 1 stk. kuffert af max. 23 kg. og max. 154 cm (længde, bredde og højde) per person. NB: For 

hver golfbag skal der  betales ca USD $100,-  per vej som betales direkte til flyselskabet i lufthavnen 

 

Hvis din totale bagage overskrider den tilladte bagagemængde, vil der blive pålagt ekstra bagageafgift. 

 

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 København – Honolulu t/r Inkl. skatter og afgifter, 14 overnatninger i lejlighed, 

8 x greenfee inkl. golfvogn, 1 stk. billeje under hele opholdet inkl. forsikring, skatter o.l, fri kilometer  

 

I alt pr. person kr. 29.200,- v/ 2 voksne 
 

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 udstedelses sted, nationalitet, fødselsdage på alle rejsedeltagere og hvem der 
er chauffør.  

 
Betaling: 
 
Ved under 3 mdr til afrejse: 
Hele rejsens pris overføres til bankkonto nr. 7890-2009931 eller der kan betales med kort via 
hjemmesiden(Bemærk der her er kort gebyr for nogle kort, og dette beløb skal tillægges prisen) 
 
Mere end 3 mdr til afrejse: 
Halvdelen af rejsens pris betales ved ordre og rest betaling 3 mdr før afrejse, ved overføres til 
bankkonto nr. 7890-2009931 eller der kan betales med kort via hjemmesiden(Bemærk der her er 
kort gebyr for nogle kort, og dette beløb skal tillægges prisen) 
 

 
Ændringer: 
 

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

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Diverse:   
 
Der tages forbehold for udsolgt fly, hotel mv., men alle de viste produkter er d.d. ledige.  
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 vil 
der 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, vil mindske denne lille risiko. 
 

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, Inboforsikring ell.lign.  
Vi tegner næsten kun Årsrejseforsikring, da det ofte er billigst ved en rejse til USA. 
Der kan tegnes en individuel forsikring eller en familieforsikring, 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. 
 

 
 
 
 
 

 
 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 299 kr. 899 kr. 

Det er ikke muligt at vælge tillægsdækninger. 

Priser Verden Individuel Familie 

Årsrejseforsikring 649 kr. 1.499 kr. 

Skisport 219 kr. 569 kr. 

http://www.europaeiske.dk/
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 10.000 kr./30.000 kr. 199 kr./499 kr. 549 kr./999 kr. 

Bagage og Ansvar 219 kr. 459 kr. 

Ulykke 169 kr. 349 kr. 

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. 459 kr. 

Ulykke 169 kr. 349 kr. 
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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. 


