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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: Juli 2018
Tilbudsnr: Kahuku

GOLFREJSE TILBUD
Fra My-Light Golfrejser
www.my-light.dk
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Rejsebeskrivelse
Dag for dag:
2. maj 2019:

Afgang fra København kl. 09:55 med ankomst til Honolulu kl. 21:10.
Afhentning af bilen og kørsel til hotel.

3. maj 2019:
4. maj 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Fazio Course

5. maj 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Palmer Course

6. maj 2019:
7. maj 2019:
8. maj 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Fazio Course

9. maj 2019:

Golfrunde kl. 10.00 på Palmer Course

10. maj 2019:

Afgang til Lufthavnen i Honolulu, hvor bilen afleveres.
Der flyves mod København kl. 07:10.

11. maj 2019:

Ankomst København kl. 18:45.
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Fly fra København
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Hotel på Hawaii (Kahuku)
Værelse med ét soveværelse

Turtle Bay
57-091 Kamehameha Hwy
Kahuku Oahu, HI 96731
All you need to know is Turtle Bay Resort a golf resort on Oahu's
NORTH SHORE. Oh, and that you should go there soon! Seriously, with a location in — according to
National Geographic — "one of the wonders of the world — one of the planet's most awesome places,"
Turtle Bay is the perfect destination to take in the splendor of the Hawaiian Islands. The resort features
championship caliber courses by Arnold Palmer and George Fazio; 443 accommodations including
guestrooms, suites, and villas; two separate pool areas; tennis courts; horseback riding, hiking, and
mountain bike trails; a surfing school; and outstanding dining options. Be sure to find your way to Surfer
The Bar, where you might just bump into a few local surfing legends! Finally, just minutes away you'll find
The Polynesian Cultural Cent for more great island experiences!

Lodging Amenities
Business Center
Cocktail Lounge
Internet Access —Complimentary Wi-Fi; Included in resort fee
Laundry Center
Laundry Service
Oceanfront Units
Restaurant
Spa
Beach Access
Fitness Center
Golf on Property —Two 18 hole courses
Pool —Three outdoor pools
Whirlpool/Jacuzzi
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Golfbaner i Kahuku
Fazio Course
57-091 Kamehameha Highway
Kahuku, Oahu, HI 96731
George Fazio's original design at Turtle Bay still
holes its own today as one of Hawaii's best
courses to play. Although more forgiving than the
Palmer Course, the Fazio offers a wide range of
great golf over much of the same terrain. It also
offers amazing view so the fabled North Shore on
a number of holes. It's the perfect warm-up
course for a round on the Palmer. Over the years,
the Fazio has hosted a number of big time events
including the LPGA's Hawaiian Open and the
inaugural Champions Tour Skins Game (with
Arnold Palmer, Sam Snead, Gary Player, and Chi
Chi Rodriguez).

Course Amenities
Carts
Cocktail Lounge
Clubhouse
Club Rentals
Free Range Balls
Lessons
Lockers
Practice Facilities
Proshop
Restaurant
Showers
Winter Green: Paspalum

Course Detail
Year Built:

1972

Architect:

George Fazio

Fairway Grass: Bermuda/Paspalum
Green:

Paspalum

Course Advisements
•
•

Softspikes Required
Proper Golf Attire Required

Winter Fairway: Bermuda/Paspalum
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Palmer Course
57-091 Kamehameha Highway
Kahuku, Oahu, HI 96731
Set along Hawaii's fabled North Shore, the Palmer
Course at Turtle Bay weaves through natural
Hawaiian wetlands and "kisses the ocean coast" on
the par-4 17th hole. The 450-yard signature hole
heads straight toward the the Pacific and is as
gorgeous as it is difficult. A birdie here should
definitely get you a hole up on your opponent
(heck, a par will probably be good enough to win
the hole). All in all, the Palmer Course is an
experience you won't soon forget!

Course Amenities
Carts
Cocktail Lounge
Clubhouse
Club Rentals
Free Range Balls
Lessons
Lockers
Practice Facilities —Private practice area including target greens, chipping area, bunkers, and
putting green.
Proshop
Restaurant
Showers

Course Detail
Year Built:

1992

Architect:

Arnold Palmer Signature Design

Fairway Grass: Paspalum
Green:

Paspalum

Winter Fairway: Paspalum
Winter Green: Paspalum

Course Advisements
•
•

Softspikes Required
Proper Golf Attire Required
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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.
* 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
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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

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.

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 – Honolulu Inkl. skatter og afgifter, 1 x 23kg bagage, 8 overnatninger
i lejlighed med et soveværelse, 4 x greenfee for 2 personer inkl. golfvogn, 1 stk. billeje under hele opholdet
inkl. forsikring, skatter o.l, fri kilometer og 1 tank benzin.

I alt pr. person kr. 25.100,- 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.

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

13/13
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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