Bli med på golftur til
Portugal
13. til 17. Mars 2014

Din Reisepartner AS
Vestre Strandgate 27-29
N-4611 Kristiansand

Sammen med Kristiansand Golfklubb har Din Reisepartner gleden av å arrangere golftur til Lisboa og Sintra området i
Portugal. Vi håper dere finner denne turen interessant og at vi kan få en god respons med påmeldinger.
Lisboa (KLM)
Torsdag 13. mars 2014
0615

0750

Kristiansand – Amsterdam

KL 1206

1225

1420

Amsterdam – Lisboa

KL 1693

Mandag 17. mars 2014
1535

1935

Lisboa – Amsterdam

KL 1694

2050

2215

Amsterdam – Kristiansand

KL 1211

Antall seter reservert: 20
Golfbag tillegg: Alle må bli medlem av Flying Blue golf for å få golfbag med gratis
PAKKEREISE
Pestana Sintra Hotel
Nettside: http://www.pestana.com/en/pestana-sintra-golf/
Om hotellet fra hotellets nettsider:
Pestana Sintra Golf is one of the most modern and well equipped hotels in Sintra.
Located at the base of the mountain ridge, this hotel in Sintra lies in Quinta da Beloura, a luxurious residential area with an
18-hole golf course designed by Rocky Rockmore, surrounded with eucalyptuses, oaks, pine trees, magnolias, palm trees,
and olive trees, among other species of exotic trees and vegetation that create a spectacular landscape. If you are not a
golf lover, you can always choose to spend a great day at the amazing hotel spa, where you will have a wide variety of
services to your convenience, from luxury massage to facial treatments, and sauna, Jacuzzi or Turkish baths. At this 4 star
hotel, you can also relax by the poolside, enjoy a fully equipped gym, or try out some of the best dishes of the “Mourisco”
restaurant, which besides traditional Portuguese cuisine, also serves international dishes, on a delightful and sophisticated
scenario. In Quinta da Beloura you will find not only all the golf-related services, like golf clinics for groups or individual
classes, golf store, driving range, approach zone and putting green, but also a football field, several tennis courts, and an
equine centre. Pestana Sintra Golf has 81 rooms and 56 traditional style and mezzanine suites, is located at 5 Km from the
town of Sintra, 25 Km from the city of Lisbon and 35 Km from the Lisbon International Airport, and is also prepared for
business trips with a conference centre consisting of several rooms ready to accommodate all kinds of corporate events.
Once staying at the hotel, take the opportunity to get to know the Sintra mountain ridge, or “Monte da Lua” (Moon Hill), as
it is known by the locals, a World Heritage where you can visit not only the National Park of Serra de Sintra, but also
Castelo dos Mouros, Palácio da Pena, Convento dos Capuchos, Palácio Nacional de Sintra and Palácio de Monserrate.
Pakkepris
Pestana Sintra Hotel 4****
Pris ved 14-18 stk påmeldte

NOK 7900,- per person del i twin rom

Pris ved 10-14 stk påmeldte

NOK 8500,- per person del i twin rom

Enkeltromstillegg:

NOK 750,-
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Din Reisepartner AS
Vestre Strandgate 27-29
N-4611 Kristiansand

Prisen inkluderer:
- Fly t/r Kristiansand – Lisboa t/r med KLM
- Overnatting på Pestana Sintra Hotel i ønsket rom type
- Amerikansk frokost buffet hver dag
- Fri bruk av hotellets Helseklubb og svømmebasseng
- 2 timer trening på driving range med ubegrenset bruk av baller
- Trening med PGA Pro – MARIUS ROSVOLD ANDERSEN – Kristiansand golfklubb
- Reiseleder fra Din Reisepartner AS
- Transfer flyplass til hotell tur/retur
- Transfer fra hotell til golfbaner hver dag tur/retur

- * Golfbag inkludert avhenger av medlemskap i Flying Blue golf – informasjon vil bli gitt om dette
- Skatter og avgifter: per 23/10-2013 var disse NOK 1805,- kan endres frem til billettutstedelse
- 03 runder på Pestana Beloura – hotellets bane

Prisen inkluderer ikke:
- Tips
- Middager og lunsj

Det er KUN 18 plasser på denne turen så første mann til mølla! Vi må ha minimum 14 stk før det blir noe av turen.

PÅMELDINGSFRIST 10. Desember 2013
Din Reisepartner AS tar forbehold om prisendringer som en følge av forhold utenfor vår kontroll, så som f. eks
valutaendringer utover 10%, 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.
Vi håper at du som medlem av Kristiansand Golfklubb har lyst til å bli med oss på tur. Fyll gjerne inn påmeldingsskjemaet
og send det til oss så fort som mulig eller fyll det ut på internettsidene til Kristiansand Golfklubb – www.kristiansandgk.no
NB! Begrenset antall plasser så det er førstemann til mølla!
Vennlig hilsen
Sign.

Sign.

Harald Sannarnes

Marius Rosvold Andersen

Daglig leder

Head Pro

Din Reisepartner AS

Kristiansand Golfklubb
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Din Reisepartner AS
Vestre Strandgate 27-29
N-4611 Kristiansand

Påmeldingsskjema Portugal 13. til 17.mars 2014
(Bruk helst STORE bokstaver)
Navn:________________________________Adr:_____________________________________________
Navn:________________________________Adr:_____________________________________________
Tlf. dagtid:_______________Mobil:____________E-post:____________________________________

Ønsker å bo i dobbeltrom

□ enkeltrom

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:
Mitt forsikringsselskap:____________________Polise nr:_________________________
Opplysninger du mener vi bør kjenne til:____________________________________________
____________________________________________________________________________________
(For eksempel: matallergier/spesielle kostbehov, bonuskort på fly, assistance på fly etc.)
Depositumskrav kr. 3.000.- blir fakturert ut så fort plass kan bekreftes.
Sluttregning sendes ut til forfall ca. 7 uker før utreise.
Påmelding snarest til Din Reisepartner, Vestre Strandgate 27-29, 4611 Kristiansand,

Telefon: 93009680, post@drp.no
For selskapet, påmelding mottatt:

□

Avvik fra alminnelige vilkår for pakkereiser:
Mob: +47 93 00 96 80 - E-post: post@drp.no - Web: www.drp.no - Kontonr.: 3060.24.47827 - Org.nr.: NO 988 569 593

DEPOSITUM/FORSKUDD

Din Reisepartner AS
Vestre Strandgate 27-29
N-4611 Kristiansand

Din Reisepartner fakturerer kunden et depositum pålydende NOK 3000,- 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 majoure etter innsendelse av underskrevet kontrakt, betales et gebyr
tilsvarende gruppens totale depositum (NOK 3.000,- av tur pris x antall reisende). Som følge av begrenset avbestillingsrett
overfor underleverandører, betales:
- NOK 3.000,- av turens pris ved avbestilling fra bekreftelse og frem til 40 dager før avreise.
- turens pris i sin helhet ved avbestilling mindre enn 40 dager før avreisetidspunkt
På grunn av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandører kan gruppen/ kjøper ikke endre antall reisende etter
101 dager før avreise. 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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