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Turen går til Estepona - LIDT NYTTIG GENEREL INFORMATION 
GOLFTRÆNING: Vor fællestræning er på Valle Romano: mandag, onsdag og fredag fra kl. 10-11. ( bolde er ikke inkluderet, 
boldkort købes i shoppen) - hvis I derudover ønsker individuel undervisning på puttning, shortgame eller, at jeg går med 9 huller, 
så kan vi gå det igennem, når I er vel hernede. 

LEJLIGHEDERNE: Alle lejlighederne er indrettet med komfur med ovn, vaskemaskine. De fleste har opvaskemaskine, 
strygebrædt og strygejern. Det kan ikke forventes, at der er en ”dansk” kaffemaskine og de fleste lejligheder har ikke hårtørrer. Og 
der kan langt i mellem de ”danske” dyner, man sover stadig ”spansk” efter ”konvolut” princippet.Vi gør opmærksom på, at de 
private lejligheder kan være spansk – engelsk og skandinavisk indrettet og dermed variere i indretningen 

Langt de fleste lejligheder har aircondition som både kan give kulde og varme. De lejligheder der ikke har aircondition, har 
varmeovne af forskellig art, så ingen behøver at fryse. Skulle der være store eller små problemer i lejlighederne, når I ankommer, 
så hører vi gerne om disse problemer eller mangler, så hurtigt som muligt, så vi har mulighed for at udbedre disse, medens I er 
hernede. 

Hvis I har booket en privatejet lejlighed og ikke et resort, kan der opstå situationer, hvor den lejlighed, der først var reserveret til 
jer, er blevet solgt, eller at den af andre grunde uden for LifestyleGOLF ́s indflydelse, ikke er tilgængelig. Som følge heraf, kan 
LifestyleGOLF desværre ikke altid garantere, at I får præcis den bestilte lejlighed.  

ANKOMST OG AFREJSE: Nye reguleringer i Spanien: Vore gæster bedes derfor medbringe kopi af deres pas, da udlejer 
skal bruge denne dokumentation for de offentlige spanske myndigheder. Hvis det ikke er muligt hjemmefra at kopiere, 
kan vi blot tage en kopi af jeres pas ved ankomst. 

Fraflytning af lejlighederne foregår kl. 10.00 på den aftalte afrejse dag. Lejlighederne skal ikke være rengjorte, men ryddet op og 
affald og tomme flasker bedes fjernet. Ved ankomst har I adgang til lejlighederne fra kl.17:00; men ofte kan det lade sig gøre før. 

Ved sene ankomster (i Malaga Lufthavn) efter kl. 20:00 anbefaler vi, at vore gæster tager en overnatning på hotel ved lufthavnen i 
Malaga. 

Bagage: Ved forsinkelser kan det leveres direkte til vort kontor på havnen i Estepona- bemærk vor nye kontoradresse på havnen:  
Kontor i Estepona: Puerto Deportivo de Estepona – Torre de Control – Local 45. TA – 29680 - Estepona – Malaga 
 
INTERNET/WIFI: Der er WIFI i alle de privatejede lejligheder. Denne ydelse er inkluderet i rejsens pris. Endvidere er der også 
adgang til wifi på en lang række cafeer, i receptionerne og i de fleste golfklubber - og der er gratis adgang. Vi kan dog ikke 
garantere at WIFI forbindelsen er så kraftig at der kan ses dansk TV via egen PC/ iPad 

Husk at undersøge om jeres mailudbyder tillader mails fra udlandet. Hvis I har hotmail, gmail eller en anden international udbyder, 
er der ingen problemer. I andre tilfælde kan der opstå problemer med at sende mails. 

TV: Mange af vore gæster ønsker at se dansk tv under opholdet. Undersøg med jeres hjemlige TV udbyder om muligheden for at 
får jeres TV pakke med, enten på iPad – mobil eller PC – Cromecast og lignende. Det kan give jer muligheden for at se jeres 
programmer via lejlighedens WIFI. Medbringer et egnet HDMI stik, kan I koble jeres PC på TV og derved se de programmer I har 
på jeres PC. Vær opmærksom på at bla. TV2 kan have begrænsninger. Mange af lejlighederne har forskellige internationale TV 
kanaler; men vi tager ikke ansvar for den enkelte lejligheds valg af TV udbyder ej heller for tilkobling af danske kanaler. I tilfælde 
af assistance påregner vi € 25 i timen. 

EL FORBRUG: Spar på strømmen, for det er dyrt i Spanien. Sluk for Aircondition når I forlader lejligheden og tænd om 
nødvendigt når I kommer tilbage, men den må ikke være tændt, når I ikke opholder jer i lejligheden, dels af sparehensyn, men 
også af hensyn til sikkerhed. 

Rygning: Det er IKKE tilladt at ryge indendørs i nogle lejligheder overhovedet. 

GOLFTURNERINGER: Ønsker I at deltage i de ugentlige golfmatcher, tilmelder I jer blot hernede efterhånden som I modtager de 
ugentlige invitationer 

LifestyleGOLF afholder matcher i det omfang, gæsterne ønsker og på udvalgte baner, som I forvejen er i vort program. Er det 
jeres ”hjemmebane” spiller I gratis, dog betales en match-fee på € 5.  Golf-hæftet kan IKKE bruges ved vore turneringer 

SENGETØJ: Der er sengelinned, håndklæder og viskestykker i lejlighederne. Nogle har dyner, som vi kender dem fra Danmark.  
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PÅKLÆDNING: Påklædningen kommer naturligvis an på årstiden, efteråret er varmere end foråret, men nætter og morgener kan 
godt være kolde – ned til 9-10 grader. Det blæser jævnligt, så en windbreaker er en rigtig god idé, at tage med. Der er almindelig 
afslappet holdning til dress-code på banerne, så betragt reglerne som hjemme i Danmark. Husk, at tage hjemmesko med, da 
marmorgulvene i lejlighederne er kolde på alle årstider. 

BRIDGE: Til jer der spiller bridge; kan der godt blive anledning til en gang kortspil, på en regnvejrsdag, så medbring jeres egne 
kort og meldekasser. Hvis I ønsker at spille med andre, så lad os gerne høre fra jer, så formidler vi gerne en kontakt. 

BESTILLING AF GOLFTIDER: Vi bestiller gerne den/de første tider til Jer, og derefter bestiller I selv de efterfølgende i 
golfbanens reception. Man kan godt bestille flere tider ad gangen, men vi anbefaler kun, at bestille de tider, man er absolut sikker 
på at ville spille. Så undgå at bestille for hele måneden ved ankomst. Bemærk venligst, at nogle af vore baner i perioder har 
specielle tider til vores gæster. HUSK: at afbestille i god tid. ( 48 timer inden), hvis I er forhindret i at spille. 

TROLLEYS: Ønsker I at anvende El-trollys kan de lejes for € 75 pr. måned pr. person. De udleveres ved ankomst og vore gæster 
står selv for løbende opladning af el-trolleys. 

GÆSTER: I kan altid invitere gæster til overnatning i jeres lejligheder. Jeres eventuelle gæster faktureres € 10 pr. person pr. 
overnatning. Alle lejligheder er typisk kun baseret til 4 personer inkl. børn. Det er ikke alle ejere der accepterer børn i deres 
lejligheder, så lad os vide i forvejen, hvis I får børn som gæster, så vil vi kontakte ejerne for deres tilladelse. Hunde kan i enkelte 
tilfældes medbringes, dog kan der være begrænset udvalg af lejligheder 

Gæsterne kan deltage i vores fælles matcher - og spisninger; men betaler matchfee og den fulde greenfee pris og er ikke med i 
præmieringen. 

SYGESIKRINGSKORT OG FORSIKRING: Bemærk de nye regler for sygesikringskortene. Det er nu det blå sygesikringskort som 
skal anvendes. 

Skulle uheldet være ude, og I bliver ramt af akut sygdom, personskade, katastrofer eller dødsfald, skal I kontakte SOS 
International som assisterer skandinaviske rejsende overalt i verden via en døgnåben alarmcentral. 

UHELD: Husk, at I ikke må lade en nøgle sidde indvendig i døren, når I forlader lejligheden, for så kan I ikke åbne døren igen, 
med nøgle udefra. En låsesmed er dyr ☺: Låsesmeden: 952 865 989 – 600 068 068  

Et par nyttige telefon numre:  

• Personlig AKUT assistance: ring til alarmcentralen hos SOS: +45 70105050  
• Taxi: +34 952 802 900  
• Dansk Konsulat i Malaga: +34 952 211797 nødnummer: +34 647 611787 
• Policia National: 091  
• spanske Politi på Tlf: +34 902 102 112. 
• Alarm/Nødopkald: 112 / 061  
• Hospital Costa del Sol: + 34 951 97 66 69  eller +34 951976670 ( kommunalt sygehus) 
• Dansk tandlæge i Fuengirola: + 34 952 66 01 67 
• Fysioterapeut i Estepona: Jennifer Lopez ( engelsktalende) 34 622 40 40 90, No Colegiado 4205 

En anden vigtig detalje:  I skal huske er, at I generelt skal undlade at have værdigenstande, kontanter, kredit kort eller 
bilnøgler med i jeres golfbags på golfbanerne. Der kan være tyverier fra dem, så aflever disse ting i receptionen, eller 
hav det i lommerne, IKKE i golfbaggen! OG husk, ingen synlige ting i jeres bil – både når I handler ind, spiller golf og 
andre steder. 

NB! Mange af vore gæster spørger til drikkepenge på restauranter – barer – golfklubber mm. Det vil være høfligt, hvis gæsterne 
betaler 10% i drikkepenge. Drikkepenge er normalt ikke inkluderet i priserne. 

Med alle disse gode og velmente råd, glæder vi os til at tage imod jer hernede og ønsker jer en god tur med golf og en masse 
gode oplevelser. 

De bedste GOLF hilsner LifestyleGOLF  

Claus Machholm   


