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Sammen med Kristiansand Golfklubb har GolfAndalucia.no v/Din Reisepartner AS gleden av å arrangere golftur til Dublin, 
Irland. Vi håper dere finner denne turen interessant og at vi kan få en god respons med påmeldinger. 
 
FLY 
Dublin (SAS) 
Torsdag 15. september 2015 
0850 0935 Kristiansand – Oslo  SK 210 
1100 1220 Oslo – Dublin   SK 4603 
Tirsdag 20. september 2015 
1255 1605 Dublin – Oslo   SK 4604 
1705 1750 Oslo - Kristiansand  SK 221 
Antall seter reservert: 20 
 
HOTELL 
Springfield Hotel, Lexilip 3***  
Just a 15-minute drive from Dublin’s centre, The Springfield Hotel is 
situated in the centre of Leixlip. It offers a gym with sauna and steam 
room, free parking, and a modern restaurant serving hearty cuisine. A 
regular Airport Hopper Bus service is available. With free Wi-Fi, each 
bright modern room at The Springfield Hotel includes a private 
bathroom and hairdryer. Free tea and coffee is provided in each room, 
along with flat-screen cable TV. Full Irish breakfasts are served each day in the modern restaurant, with its relaxing 
atmosphere, large portions, and Sunday lunches. Guests can also enjoy eating at the bar and carvery. Dublin Airport can 
be reached in 15 minutes by car, and 2 golf courses are less than 10 minutes' drive away. The M4 motorway is located 
just 5 minutes’ drive from the hotel. 
 
GOLF  
- 1 Round of golf at Malahide  
- 1 Round of golf at The Island ranket som bane nummer 9 i Irland av de 100 beste. 
- 1 Round of golf at Portmarnock Links ranket som bane nummer 23 i Irland av de 100 beste. 
- 1 Round of golf at Royal Dublin ranket som bane nummer 33 i Irland av de 100 beste 
 
Pakkepris Fly + hotell + golf + transfers   
Pris ved 10-20 stk påmeldte  NOK 10990,- per person del i twin rom 
 
 
Prisen inkluderer: 
- Fly t/r Kristiansand – Dublin  t/r med SAS  
- 5 netter på Springfield Hotel, Lexilip 3*** del i twin rom 
- Full Irsk frokost hver dag 
- Ved ankomst blir vi møtt av vår kontaktperson i Irland 
- Reiseleder fra Kristiansand Golfklubb  
- Skatter og avgifter: per 18/12-2015 var disse NOK 1115,- kan endres frem til billettutstedelse 
- 1 stk 18 hullsrunde hver dag inkludert i pakken.  
- 1 stk innsjekket baggasje 23 kg 
- 1 stk håndbaggasje 8 kg 
- 1 stk golfbag inkludert maks 15 kg 
- Transport til og fra flyplass til hotell 
- Transport til og fra golfbanen 
 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- Tips  
- Middager og lunsj 
 
 
Det er KUN 20 plasser på denne turen så første mann til mølla! Vi må ha minimum 10 stk før det blir noe av turen. 
NB! Forbehold ifht golfbanene og tee times – pga kapasitet. Endringer kan måtte gjøres hvis ting er fullt. 
PÅMELDINGSFRIST senest 1. juni 2016 pga teetimes må bestilles, første mann til mølla prinsippet! 
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GolfAndalucia.no v/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 på internettsidene til Kristiansand Golfklubb – www.kristiansandgk.no eller på 
golfandalucia.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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Avvik fra alminnelige vilkår for pakkereiser: 
DEPOSITUM/FORSKUDD 
Din Reisepartner fakturerer kunden et depositum pålydende 60 % 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 (60 % av tur pris x antall reisende). Som følge av begrenset avbestillingsrett 
overfor underleverandører, betales:  
- 60 % av turens pris ved avbestilling fra bekreftelse og frem til 40 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 ikke endre antall reisende oppgitt 
per kontrakt mer enn 20 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. 
 
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 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. 
 


