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GOLFREJSE TILBUD 
Fra My-Light Golfrejser 

www.my-light.dk 

 
 

Florida - Bradenton -ved den Mexicanske golf 

 

Navn: My-Light 

Adresse:  

Post nr/by:  

E-Mail: golfrejser@my-light.dk 

 

Dato: 07.03.2020 

Tilbudsnr: 

 

mailto:golfrejser@my-light.dk


 

Rejsebeskrivelse 

 

Dag for dag: 
 

3. november 2020:  Afgang fra København/Billund kl. 14:10/14.00 med ankomst til Tampa kl. 

23:59. Afhentning af bilen og kørsel til hotel (ca 45min) 

 

4. november 2020: Golfrunde kl. 13.00 på IMG Academy Golf Club 

 

5. november 2020:  

 

6. november 2020: Golfrunde kl. 10.00 på Heritage Harbour Golf Club 

 

7. november 2020:  

 

8. november 2020: Golfrunde kl. 10.00 på Misty Creek Country Club 

 

9. november 2020:  

 

10. november 2020: Golfrunde kl. 10.00 på University Park Country Club 

 

11. november 2020 Afgang til Lufthavnen i Tampa, hvor bilen afleveres 

Der flyves mod København/Billund kl. 19:55/14.55. 

 

12. november 2020 Ankomst København/Billund kl. 19.34/14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fly fra Købenahvn 

   

 

 

Fly fra Billund 

 
 

 

Bagageregler: 
 
Håndbagage á 10kg  
 
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 
  
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. 

 

 



Bradenton 

 

Lejlighed med 2 soveværelser.  

 

Shorewalk Vacation Villas  
46th Street Ct W Bradenton FL 

 

Lejlighedshotel med 2 udendørs 

swimmingpools og 2 spabade i Bradenton 

Beliggenhed 

Dette lejlighedshotel ligger i Bradenton, kun 3,5 km fra IMG Academy samt mindre end 15 km fra 
Riverwalk og Coquina Beach. Derudover ligger University of South Florida Sarasota og John and 
Mable Ringling Museum of Art ca. 15 km derfra. 

Overnatningsstedets faciliteter og tjenester 

Overnatningsstedet er røgfrit og har 2 udendørs swimmingpools, udendørs tennisbaner og en 
computerstation. Foruden gratis Wi-Fi på fællesarealer tilbydes gæster gratis selvstændig 
parkering. Andre faciliteter inkluderer et bibliotek, en havegrill og et tv på fællesarealer. 

Faciliteter i lejligheden 

Denne lejlighed har 2 værelser, gratis Wi-Fi og sovesofa. Gæster kan desuden nyde godt af 
værelsernes køkken med køleskab, komfur, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. 
 

Generelt 

• Aircondition  

• Antal etager: 2 

• Telefon  

• Strygejern/strygebræt  

• Vaskemaskine/tørretumbler  

• Vaskeri  

• Pengeskab i receptionen  

• Klimaanlæg på værelset (aircondition)  

• Reception (begrænsede åbningstider)  

• Renseri-/vaskeriservice  

• Røgfrit overnatningssted  

• Separat stue  

• Gratis selvstændig parkering  

• Computerstation  

Skjul alle generelle faciliteter 

Køkken 

• Mulighed for at lave kaffe/te  

• Mikrobølgeovn  

• Køkkengrej, tallerkener og køkkenredskaber  

• Køkken  

• Opvaskemaskine  

• Køleskab/fryser i fuld størrelse  

• Komfur  
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Golfbane i Bradenton 

 
IMG Academy Golf Club  
 

About IMG Academy Golf Club 

IMG Academy Golf Club provides a 

rewarding golf experience at every level, 

with a well-manicured course that is 

unrivaled with natural beauty. Don't miss 

the spectacular `island' green on hole 10 

and enjoy the comprehensive practice 

facilities. IMG Academy is designed with 

5 sets of tees on every hole to help expand your playing experience. The service oriented staff of 

PGA professionals can assist you with any and all facets of your golf experience. When your round 

of golf is complete, stop by the Grille Room for lunch and enjoy the exquisite view of Sarasota Bay. 

Course Facts 
• Year Built: 1972 
• Course Designer: Gene Bates 
• Club Type: Semi-Private Course 

 
Club Facilities 
• Banquet Facilities: Yes 
• Bar: Yes 
• Clubhouse: Yes 
• Dress Code: Collared Shirts Required 
• Driving Range: Yes 
• Food: Yes 
• GPS: Yes 
• Homes: homes along most holes 
• On-Site Restaurant: Yes 
• Pro Shop: Yes 
• Shower: Yes 
• Water: Water comes into play on lots of holes 
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University Park Country Club  
 

About University Park Country Club 

Consistently rated four stars by Golf Digest since 

1996 and Sarasota Magazine's "Best Place to Play 

Golf" for more than 20 years running, the 

University Park golf course is considered by many 

to be one of the best in the state. Designed by Ron 

Garl, University Park Country Club offers 27 

exhilarating holes of championship golf winding their way through natural woodlands and 

wetlands, all surrounded by canopies of southern live oak and slash pines. There's also a newly 

renovated practice facility, unique, well-equipped pro shop, a Golf Academy offering daily and 

clinics and lessons and casual lakeside dining. Just 50 minutes south of Tampa, two miles west of I-

75 and just 15 minutes from the gulf beaches! University Park Country Club should top your list of 

must-play courses. 

Course Facts 
• Year Built: 1991 
• Course Designer: Ron Garl 
• Club Type: Semi-Private Course 

 
Club Facilities 
• Banquet Facilities: Yes 
• Bar: Yes 
• Clubhouse: Yes 
• Dress Code: Collared Shirts Required 
• Driving Range: Yes 
• Food: Yes 
• GPS: No 
• Homes: homes along most holes 
• On-Site Restaurant: Yes 
• Pro Shop: Yes 
• Shower: Yes 
• Water: Water comes into play on lots of holes 
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Heritage Harbour Golf Club 

 
About Heritage Harbour Golf Club  

This 18-hole, par 72 course plays through a 

landscape highlighted by mature, wooded wetland 

preserves and ponds, creating strategic risk/reward 

holes. At just over 7,100 yards from the tips, 

multiple tees allow the course to be enjoyed by players of all abilities. The golfer who succeeds at 

challenging the hazards will be rewarded with the proper angle for the next shot and an 

opportunity for a birdie. Designed by Arthur Hills, one of the world's top golf course architects, 

Heritage Harbour Golf Club is located just a half mile east of I-75 at exit 220. In 2005, Heritage 

Harbour Golf Club added a spacious clubhouse featuring a well-stocked pro shop. 

Course Facts 
• Year Built: 2002 
• Course Designer: Arthur Hills 
• Club Type: Semi-Private Course 

•  
Club Facilities 
• Banquet Facilities: Yes 
• Bar: Yes 
• Clubhouse: Yes 
• Dress Code: Collared Shirts Required 
• Driving Range: Yes 
• Food: Yes 
• GPS: Yes 
• Homes: No Homes along course 
• On-Site Restaurant: Yes 
• Pro Shop: Yes 
• Shower: No 
• Water: Water comes into play on a few holes 
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Misty Creek Country 

Club 

 
About Misty Creek Country Club 

Misty Creek Country Club is a course for 

serious golfers! Set on 350 acres of 

preserve with lakes and hammock forests, 

it is a par 72 championship course with four sets of tees measuring 5,208 yards from the forward 

tees to 6,895 yards from the back tees. The design is a Ted McAnlis gem where every hole is 

memorable. Native trees, wetlands, the wild life, bring you closer to the ideal golf experience. The 

wilderness setting includes an abundance of deer, bobcat, wild boar, alligators and over seventy 

different species of birds that make you pause - so bring your camera! Misty Creek Country Club is 

recognized by Audubon International for its environmental excellence and designated as a 

certified Audubon Cooperative Sanctuary. 

Course Facts 
• Year Built: 1985 
• Course Designer: Ted McAnlis 
• Club Type: Semi-Private Course 

•  
Club Facilities 
• Banquet Facilities: Yes 
• Bar: Yes 
• Clubhouse: Yes 
• Dress Code: Collared Shirts Required 
• Driving Range: Yes 
• Food: Yes 
• GPS: No 
• Homes: Homes along a few holes 
• On-Site Restaurant: Yes 
• Pro Shop: Yes 
• Shower: Yes 
• Water: Water comes into play on lots of holes 
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Bilbeskrivelse 
 
 

 

 

DODGE CARAVAN 
ELLER LIGNENDE | FULL SIZE BILKATEGORI 

 
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. 
* Inkluderer ekstra chauffør  
 

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 
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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/Billund – Tampa t/r Inkl. skatter og afgifter, 1x23kg in-check bagage, 

8 overnatninger iht tilbud, 4 x greenfee inkl. golfvogn, 1 stk. billeje under hele opholdet inkl. forsikring, skatter 

o.l, fri kilometer, ekstra chauffør 

 

I alt pr. person kr. 8.500,- v/ 4 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. 

 
Diverse:   
 
Der tages forbehold for udsolgt fly, hotel mv., men alle de viste produkter er d.d. ledige.  

https://esta.cbp.dhs.gov/
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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 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. 

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. 

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 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 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. 

Priser Individuel Familie 

Årsafbestillingsforsikring Verden 469 kr. 1.249 kr. 

Pris ved fornyelse 396 kr. 1.005 kr. 
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