
HAR DU FLERE SPØRSMÅL TA KONTAKT MED OSS PÅ 
TELEFON 38043100 ELLER EMAIL HARALD@DINREISEPARTNER.NO 

Avvik fra alminnelige vilkår for pakkereiser:
DEPOSITUM/FORSKUDD
Din Reisepartner fakturerer kunden et depositum pålydende NOK 2500,- 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 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 et hvilket som helst forsikringsselskap 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 etter innsendelse av underskrevet kontrakt, betales et gebyr tilsvarende gruppens totale 
depositum (NOK 2500,- av tur pris x antall reisende). Som følge av begrenset avbestillingsrett overfor 
underleverandører, betales: 
- NOK 2500,- 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 oppgitt per kontrakt mer enn 10 prosent senere enn 40 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.

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 8 % 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 500 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.

Klubbreise til Cambrils nær 
Barcelona i Spania

20.til 27. september 2023



Sammen med Kristiansand Golfklubb har Din Reisepartner gleden av å arrangere 
klubbreise til Cambrils og Costa Daurada området i Spania. Vi håper dere finner 
denne turen interessant og at vi kan få en god respons med påmeldinger.

PÅMELDINGSFRIST: 20. januar 2023
Reiseledere:
Marius Rosvold Andersen & Daniel Aulin Jansen
Harald Sannarnes

• Fly fra Kristiansand til Barcelona tur/retur med Norwegian
• Overnatting på Hotel Sol Port Cambrils 4**** i ønsket rom.
• 5 runder golf ubegrenset golf på nevnte baner, 2x Lakes, 1x Hills, 1x Bonmont, 1x Costa Dorada
• 2 timer trening med Pro 5 dager med range baller og booket treningsområde hver dag
• Frokost buffet hver dag
• Transfer flyplass til hotell t/r + transfer hotell til golfbane t/r hver dag
• Golfbag inkludert på flyet
• 20 kg bagasje
• 10 kg håndbagasje

PAKKEPRIS:
Pakkepris 
Hotel Sol Port Cambrils 4**** Hotel 
Sol Port Cambrils 4**** 
Enkeltromstillegg: 
Rabatt for ikke golfer:

PRISEN INKLUDERER:

NOK 15840,- per person del i Dobbeltrom 
NOK 15840,- per person del i twin rom 
NOK 2300,-  per person
NOK 3200,-FLY (Norwegian)

Onsdag 20. September 2023
0650 0740 Kristiansand – Oslo DY 271
0905 1225  Oslo – Barcelona DY 1740
Onsdag 27. September 2023
1310 1635 Barcelona – Oslo DY 1741
1940 2030 Oslo – Kristiansand DY 278
Antall plasser 20 stk.

HOTELL
Hotel Sol Port Cambrils 4****
Rambla Regueral 11, 43850 Cambrils, Spania
Sol Port Cambrils er et hyggelig 4-stjerners hotell som ligger 300 meter fra stranden i Cambrils. Det tilbyr 
156 rom i forskjellige kategorier, alt fra standardrom til familiesuiter. Alle rom har balkong og parkett.
Dette hotellet tilbyr flere møterom og et lite treningssenter for alle gjestenes bekvemmelighet. Noen 
romkategorier har havutsikt, mens andre kan velge mellom morgen- eller ettermiddagssol på 
balkongene. Wifi er tilgjengelig på hele hotellet og er gratis for golfere.

GOLF
5 dager med ubegrenset golf på følgende baner:
Infinitum Lakes-banen er designet av Greg Norman og er et ekte mesterskapsoppsett som virkelig vil teste golfen din. 
Hullene er skånsomt lagt rundt et fuglehabitat som nå er erklært et naturreservat. Banen er lett å gå, men buggies er 
alltid tilgjengelig.
Infinitum Hills-banen ligger rundt et lite fjell og har mye karakter og noen veldig interessante funksjoner. Tre av 
greenene er plassert i gamle steinbrudd som gir dem en duft av "Ville Vesten", men ellers kan banen best beskrives 
som en litt kupert parkbane. Middelhavet er i sikte fra mange av hullene, og det er alltid spesielt å slå inn til det 18. 
hullet, siden klubbhusterrassen ligger rett over greenen og gir flott utsikt over folk som spiller det siste!
Bonmont Golf Club ligger praktfullt ved foten av fjellene og gir golferne spektakulær utsikt over Middelhavet fra hvert 
hull. Det er et ekte mesterskapsoppsett og en veldig god test av golf. Bonmont har to ganger vært vertskap for 
turneringer på European Tour. Banen ble designet av en av verdens beste innen golfbanedesign, Robert Trent Jones 
Jr og åpnet i 1990.
Costa Dorada Golf Club er en ekte medlemsklubb og faktisk den eldste i regionen. Banen er nøye lagt ut i 
middelhavslandskapet og drar full nytte av naturlige farer som trær og den varierte topografien. På denne banen har 
hvert hull sin egen karakter og er derfor veldig hyggelig å spille.

PRISEN INKLUDERER IKKE:

• Tips
• Golfbil må bestilles på forhånd parvis. Avhengig av ledig kapasitet. 

En golfbil koster NOK 550,- på Lakes / Hills / Ruins og NOK 500,-på
resterende baner.

• Drikke utenom det spesifisert i tilbudet.
• Utgifter av personlig karakter.

Din Reisepartner AS tar forbehold om prisendringer som en følge av forhold utenfor vår kontroll, så 
som f. eks valutaendringer utover, 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 på linken her!

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

https://form.jotform.com/223101820366344



