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Att: Marius Rosvold Andersen 
 
Tilbud på tur til Malaga 
Det er en glede for oss å kunne tilby dere følgende tilbud på gruppereise til Malaga. Gruppepriser er annerledes enn 
individuelle internettpriser derfor er disse prisene høyere, men likevel et godt tilbud til dere. Hvis noe er uklart er det 
bare å ta kontakt med undertegnede. 
 
Malaga (Norwegian) 
Lørdag 12. mars 2016  
1930 2330 Torp Sandefjord –Malaga   D8 5593 
Lørdag 19. Mars 2016 
1510 1900 Malaga – Torp Sandefjord   D8 5592 
Antall seter reservert: 20 
 
HOTELLFORSLAG 
Apartamentos Vista Real 3*** 
Urbanización Alcaidesa, 11315 La Línea de la Concepción, Spania 
 

 
 
Hotellbeskrivelse:  
Vista Real Apartments har en rolig beliggenhet 10 minutters gange fra stranden og golfbanen Alcaidesa. Motorveien A7 
er lett tilgjengelig, og Sotogrande og Gibraltar kan nås på 20 minutter med bil. 
Leilighetene er omgitt av en hage med oliven-, mandel- og appelsintrær og gir utsikt over Carbonera-fjellene. 
Leilighetene byr på fred og ro i naturomgivelser og har alle de moderne bekvemmelighetene du trenger for et 
avslappende opphold. Golfbanene San Roque, Almenara, La Cañada og Sotogrande ligger alle i nærheten.  
 
Vi kan også tilby Alcaidesia Hotell for samme pris. Her mangler vi beskrivelse på hotell og bilder ennå. 

	  
Pakkepris fly + Leiligheter/hotell + golf + transfer hotell/golf: 
Vista Real Appartments 3***   NOK 9720,- eget soverom med bad til hver deltaker. 
 
Prisen inkluderer: 
- Fly Sandefjord/Torp –> Malaga t/r med Norwegian  
- Overnatting på Vista Real leilighetere.  
- Frokost på hotellet  
- 5 dagsgreenfee på Alcaidesa Links sine 2 baner (golfbiler inklusive) Links kan man gå, men Heathland bør man ha 
golfbil. Prisen er den samme med og uten. 
- Transfer hotell/golf 
- serviceavgifter og skatter 
-  2 kolli innsjekket bagasje à maks 20 kg per kolli per person 
- 1 stk håndbagasje, maks 10 kg (55x40x23cm). 
- 1 stk golfbag størrelse lik de gjeldende reglene til Norwegian 
- Reiseleder: Marius Rosvold Andersen 
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Prisen inkluderer ikke: 
Tips 
Transfer flyplass til hotell t/r Kan inkluderes mot et tillegg på NOK 600,- per person 

Prisene over gjelder for minimum 15 personer. Under 15 personer kommer et tillegg på NOK 500,- per person. 

Din Reisepartner AS tar forbehold om prisendringer som en følge av forhold utenfor vår kontroll, så som f. eks 
valutaendringer, innføring av nye eller økning av eksisterende avgifter m.v. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å 
øke prisene. Pr dato er det ikke noe som tyder på prisendringer som en følge av slike forhold. Din Reisepartner AS har 
stillet lovpliktig garanti overfor Reisegarantifondet. Denne garantien beregnes ut fra omsetningstall og er en trygghet for 
at våre kunder får den tjeneste/ ytelse som er betalt for.  

Avslutningsvis tillater vi oss å håpe på at tilbudet er interessant for dere. Ta for all del kontakt om noe ønskes endret, 
utdypet nærmere eller dere vil ha forslag på utflukter og bespisning. Om oppdraget tilfaller vårt firma skal vi gjøre vårt 
ytterste for å kunne få til et vellykket arrangement for gruppen. Håper på positivt svar snarest mulig senest innen 1. 
desember 2015. 
 
Vennlig hilsen 
Sign. 
Harald Sannarnes 
Daglig leder 
Din Reisepartner AS 
 
Generelle betingelser: 
• 30 % forskudd på totalprisen må betales innen 1 uke etter bekreftelse av gruppen. 
• Forskuddet er ikke refunderbart etter bekreftelse. 
• Navnrapportering senest 40 dager før avreise. 
• Sluttfaktura sendes ut cirka 40 dager før avreise 
• Gruppen må ikke bli under 10 personer. 
• Forbehold om endring av skatter og avgifter frem til avreise. 
• Forbehold om at hotell og programvilkår samsvarer med vilkårene ovenfor. 
• Reiser som er kjøpt inn til ikke hovedsakelig personlig formål faller utenfor pakkereiseloven. 
 
Påløpte kostnader i tillegg til akseptert tilbud: 

• Kostnader som påløper etter avtale med kunden under selve arrangementet forfaller straks etter mottatt faktura 
fra Din Reisepartner AS  

• Ubetalte regninger fra hoteller, minibarer mm, som kunden har pådratt seg, forfaller straks etter mottatt faktura 
fra Din Reisepartner AS  

 
Endringer: 
Det er ikke tillatt å endre dato eller strekning for gruppen. Det er heller ikke tillatt å splitte enkeltpersoner ut fra 
gruppen for reise på andre tidspunkt/dato enn gruppen. 
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Avvik fra alminnelige vilkår for pakkereiser: 
DEPOSITUM/FORSKUDD 
Din Reisepartner fakturerer kunden et depositum pålydende 30 % av turens pris for denne turen. I særskilte tilfeller kan 
depositumsbeløpet være høyere som i dette tilfellet som følge av underleverandørers tidlige betalingsforpliktelser, som 
ikke kan refunderes. 
 
AVBESTILLING:  
Frivillig avbestillingsforsikring kan tegnes hos Din Reisepartner ved påmelding. Forsikringen tegnes I Gouda 
Reiseforsikring og premien er 6% av turprisen. Eventuell avbestillingsforsikring faktureres sammen med depositum. Vi 
gjør oppmerksom på at premie for helårs reiseforsikring er billigere enn summen av premie for avbestillingsforsikring og 
reiseforsikring for enkeltreise. Helårs reiseforsikring I Gouda inkluderer også avbestillingsforsikring. 
 
AVBESTILLING VED SYKDOM:  
Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å betale noe av turprisen selv dersom avbestillingen skyldes sykdom hos den 
reisende, ellers død og sykdom hos personer I hans/hennes husstand eller nærmeste familie (dvs. Ektefelle, foreldre, 
barn, svigerforeldre eller søsken). Ta kontakt med forsikringsselskapet som forsikringen er tegnet hos. Legeattest må 
fremlegges snarest mulig etter avmeldingen. 
 
AVBESTILLING MOT GEBYR: 
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure etter innsendelse av underskrevet kontrakt, betales et gebyr 
tilsvarende gruppens totale depositum (30 % av tur pris x antall reisende). Som følge av begrenset avbestillingsrett 
overfor underleverandører, betales:  
- 30 % av turens pris ved avbestilling fra bekreftelse og frem til 40 dager før avreise. 
- 50 % fra 40 dager og frem til 32 dager før avreise 
- turens pris i sin helhet ved avbestilling mindre enn 31 dager før avreisetidspunkt 
På grunn av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandører kan gruppen/ kjøper endre antall reisende med 10% 
oppgitt per kontrakt. Dersom en reisende uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise pga. manglende billetter, pass 
eller andre dokumenter, må den reisende betale reisen i sin helhet. 
 
GENERELLE BESTEMMELSER: 
Din Reisepartner opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent, tog, hoteller på den 
andre siden. Således kan ikke arrangøren holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader 
eller tyveri. Ved ufoutsette endringer, eller „Force Majoure” kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. 
omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingsted o.l. Flytidsendringer på opptil 6 timer gir ikke grunn til 
heving eller kompensasjon. 
 
ENDRING AV PRIS OG PROGRAM 
Det tas for alle turer forbehold om prisendringer pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det gjelder i første rekke 
valutaendringer og økning av skatter og/ eller avgifter. Prisen for en tur er basert på et bestemt antall reisende, hvilket 
skal fremgå av turens program. Ved avvik fra dette antallet har Din Reisepartner AS anledning til å endre prisene. Prisen 
fastsettes endelig når sluttfaktura sendes ut til de reisende. Normalt vil dette være om lag 45 dager før avreise. Det er 
flyskattene og valutakursene på dette tidspunkt som legges til grunn for endelig pris. Sluttfakturaen vil forfalle 35 dager 
før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden anledning til å heve avtalen. Kunden skal skriftlig meddele 
sine krav om refusjon/ annullering til Din Reisepartner AS Dersom gruppen/ kjøper foretar endringer av bekreftet 
bestilling, forbeholder Din Reisepartner AS seg retten til å avkreve et administrasjonsgebyr på NOK 300 per endring. 
Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Vesentlige endringer som skjer etter 
bestilling av en reise skal meddeles den reisende skriftlig. Det tas for øvrig forbehold om mulige trykkfeil i program og 
kontrakt. 
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Påmeldingsskjema Golfreise til Malaga 12. til 19. mars 2016 

(Bruk helst STORE bokstaver) 

Navn:________________________________Adr:_____________________________________________ 

Navn:________________________________Adr:_____________________________________________ 

Tlf. dagtid:_______________Mobil:____________E-post:____________________________________ 

Ønsker å bo i dobbeltrom □  enkeltrom □  Yrke:_______________________________________ 

Ønsker å dele rom med:_______________________________________________________________ 

De som melder seg på alene men ønsker del i dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg 

hvis ikke antallet som ønsker å dele går opp. 

Ønsker tilbud på reiseforsikring JA □  NEI □   

Hvis ja, oppgi personnr.:_______________ 

Ønsker tilbud på avbestillingsforsikring: JA □  NEI □   

Hvis ja, oppgi personnr.:_______________ 

Oppgi personnummer for alle personer forsikringen skal gjelde for_____________________ 

Har reise - og avbestillingsforsikring: JA □  NEI □  

Mitt forsikringsselskap:____________________Polise nr:_________________________ 

Opplysninger du mener vi bør kjenne til:____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(For eksempel: matallergier/spesielle kostbehov, bonuskort på fly, assistanse på fly etc.) 

Depositumskrav kr. 2.916.- blir fakturert ut så fort plass kan bekreftes. 

Sluttregning sendes ut til forfall ca. 5 uker før utreise. 

Påmelding sendes i en lukket konvolutt snarest til:  
Din Reisepartner AS  
Vestre Strandgate 27-29 

4611 Kristiansand 

Telefon: 38043100 

Emailadresse: post@dinreisepartner.no   

For selskapet, påmelding mottatt: □  


