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

Rejsebeskrivelse
Dag for dag:
4. januar 2020:

Afgang fra København kl. 07:50 med ankomst til San Diego kl. 16:30.
Afhentning af bilen og kørsel til hotel (ca. ½ time)

5. januar 2020:
6. januar 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Riverwalk Golf Club

7. januar 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Rancho Bernado West

8. januar 2020:
9. januar 2020:
10. januar 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Riverwalk Golf Club

11. januar 2020:

Golfrunde kl. 10.00 på Rancho Bernado West

12. januar 2020:

Afgang til Lufthavnen i San Diego, hvor bilen afleveres.
Der flyves mod København kl. 18:35.

13. januar 2020:

Ankomst København kl. 19.30.

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 MyLight 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 San Diego
Værelse med dobbeltseng, inkl. morgenmad
Best Western Yacht Harbor Hotel
5005 N Harbor Drive
San Diego, California 92106-2307 United States
Phone: 619/224-3254 Fax: 619/224-2186

Property Description
Welcome to the Best Western Yacht Harbor Hotel! Our San Diego waterfront hotel offers guests an
unbeatable location, modern refurbished guest rooms and the care you would expect from a
professional family owned business. Just five minutes from the airport, we offer free shuttle service for
the airport, cruise ship terminal, train depot and also free parking. Our newly refurbished guest rooms
offer free internet, modern décor, balconies, mini refrigerators and microwaves, flat screen TVs,
thermostat heating and cooling and comfy beds. Relax in our heated pool and Jacuzzi®, work out in our
fitness center, and check flights and print your boarding pass in our business center. After enjoying our
complimentary hot breakfast, explore SeaWorld®, the San Diego Zoo®, the USS Midway Museum or
check out the waves at the nearby Ocean Beach. Enjoy the variety of quality, reasonably priced
restaurants within easy walking distance. Take a stroll along the harbor promenade across the street
and watch the sports fishing charter boats arrive with their catch. Explore Old Town and visit the
Gaslamp District for a night of fun. Whatever you want your visit to be, it can happen here.
General Hotel Information
Check-In 3:00 PM
Check-Out 12:00 PM

Hotel Ratings AAA-2 Diamond
Pet Policy Pets not accepted

Amenities/Services
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Wireless internet connection in public
areas
Exercise facilities
Exercise facility Open from 6:00 a.m. to
10:00 p.m. Premium Precor Fitness
Equipment
Complimentary breakfast
Airport courtesy shuttle available 7:00
a.m. to 5:00 p.m. Call hotel for pick up call
619-224-3254 and ask for shuttle
Complimentary full breakfast, choice of
breads, cereal, fruit, hot eggs, hot
breakfast meat, other hot items, yogurt,
juice, and coffee.
Free parking
Meeting facilities
Interior corridor
Fax services, incoming and outgoing - 1.00
per five pgs.
Fax machine
Photocopy, nominal fee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Business center, charges for faxes, printing
and copying.
Printer available
Computer available
Conference services
Dataports
Hot tub
Shipping
Free high-speed Internet access, in public
areas
Universal gym
Stationary bike
Treadmill
Free wireless Internet available in public
areas; Free in-room wireless Internet
access; Free wireless Internet access
available in public areas and all guest
rooms
complimentary boarding pass printing
Parking for the physically challenged
Outdoor parking free

•

Garage parking free

Golfbaner i San Diego
Riverwalk Golf Club
SA N DI E GO , CA
C O URSE RA T I NG S*
Excellent—5.0; Poor—1.0
Overall Satisfaction

3.4

Course Conditions

3.4

Pace of Play

3.4

Value

3.4

Staff and Service

3.9

Clubhouse and Pro-shop

3.4

Practice Facilities

3.1

About Riverwalk Golf Club (San Diego, CA)
Centrally located in Mission Valley, Riverwalk provides convenience coupled with an unparalleled
golf experience. The club boasts 27 holes of undulating fairways, stunning waterfalls, and
Bentgrass greens. Water comes into play on 13 holes, which includes a sparkling 7-million gallon
lake. A state-of-the-art, 64-stall driving range (lit for practice after dark) and a clubhouse with
dining room round out the course's facilities.

Course Amenities
Carts
Clubhouse
Club Rentals
GPS Equipped
Lessons
Practice Facilities
Proshop
Restaurant

7/13
Rancho Bernardo West
SA N DI E GO , CA
C O URSE RA T I NG S*
Excellent—5.0; Poor—1.0
Overall Satisfaction
Course Conditions

4.1
4

Pace of Play

3.6

Value

3.9

Staff and Service

4.2

Clubhouse and Pro-shop
Practice Facilities

4
3.4

About Rancho Bernardo West (San Diego, CA)
A peaceful valley backdrop complete with eucalyptus-lined fairways is home to the Rancho
Bernardo Inn Resort Course, the flagship property of JC Resorts. A pleasure to play, this
challenging course was designed by William Bell, whose portfolio includes La Jolla Country Club
and Torrey Pines. Set against a classic resort setting, this traditional style course offers meandering
streams and waterscapes that come into play on 10 of the holes.

Course Amenities
Carts
Clubhouse
Club Rentals
Lessons
Practice Facilities
Proshop
Restaurant

Honors
Once the home of the San Diego Open
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Bilbeskrivelse
Ford Escape 2wd 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.

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

9/13
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 – San Diego Inkl. skatter og afgifter, 1 x 23kg in-check bagage, 8
overnatninger i dobbeltværelse inkl morgenmad, 4 x greenfee for 2 personer inkl. golfvogn, 1 stk. billeje
under hele opholdet inkl. forsikring, skatter o.l, fri kilometer.

I alt pr. person kr. 12.800,- 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:
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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