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                 Marts 2020 
Kære Gæster 
 
Først mange tak for jeres forespørgsel og hermed lidt praktisk information:  
- som I venligst bedes gennemlæse. 
  
Golfmedlemskabet 
 

• I opnår fri golf i en måned ( ikke 28 dage; men en fuld måned) eller på udvalgte baner 5-10-15 eller 20  
runder, på jeres ønskede valg af golfbane, som det fremgår af jeres bestilling og bekræftelse 

• I modtager en voucher, som er bekræftelsen på jeres medlemskab i den valgte golfklub. Denne voucher 
skal fremvises i jeres golfklub ved booking af tider 

• Bemærk: book jeres golfrunder i god tid som muligt (der kan være forskellige vilkår i de enkelte golfklubber) 
idet der kan være mange, som ønsker at spille i det samme tidsrum som jer. Oktober og marts er meget 
besøgte. Vi booker den eller de første tider til jer inden I kommer. 

 
Rabatter i golfklubben 
 

• I nogle af golfklubberne har I mulighed for at opnå rabat på op til 10% ved køb i restauranten og ved køb i 
Proshoppen. I behøver blot at sige I er med LifestyleGOLF 

• Medbring gerne jeres ”golfhæfter” eller andre rabatmuligheder. En del golfklubber tager i mod dette. 
• På en del golfklubber får man 30% rabat ved at booke via nettet, hvis man vil prøve andre baner under 

opholdet. 
 
Vilkår 
 

• Når I har besluttet jer for at booke en rejse med LifestyleGOLF, bedes I udfylde vor booking formular via 
vor hjemmeside, øverst til højre. ALLE punkter bedes udfyldt. I vil så efterfølgende modtage  en automatisk 
bekræftelse på at den er modtaget hos os. Og I modtager selv en kopi. Derefter er jeres afgivne ordre 
gældende. 

• I vil derefter modtage en faktura på det samlede beløb, hvoraf  20% være forfalden til betaling (depositum).  
• I skal derefter indbetale restbeløbet senest 60 dage før ankomst 
• Hvis I booker en rejse mindre end 70 dage inden ankomsttidspunktet til den valgte destination, forfalder 

hele beløbet til betaling, ved endelig ordrebekræftelse 
• Når LifestyleGOLF har registreret indbetalingen til vores bank, er aftalen gældende for begge parter 
• Såfremt betalingen ikke er registreret rettidigt i vores bank, kan vi desværre se os nødsaget til at annulleres 

jeres booking.  
• Er det tilfældet, vil der blive beregnet et administrationsvederlag på DKK: 750,- 

 
 
Ændringer eller annullering af jeres rejse: 
 

• Hvis I ønsker at ændre jeres indgåede aftale, skal I meddele ændringer skriftligt til LifestyleGOLF 
• Ved ændringer vil LifestyleGOLF beregne et administrationsgebyr på DKK 750,- 
• Ved afbestilling af jeres rejse tidligere end 80 dage inden ankomst, vil depositum blive tilbagebetalt dog 

med fradrag af administrationsgebyr DKK: 750,- 
• Ved afbestilling af jeres rejse, 80 dage inden det forventede ankomsttidspunkt, vil det indbetalte depositum 

blive tilbageholdt 
• Hvis I afbestiller hele jeres ophold mindre end 60 dage inden det forventede ankomsttidspunkt, 

tilbageholdes det fulde beløb 
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• LifestyleGOLF forbeholder sig retten til at flytte medlemsskaber til en anden golfbane end den bestilte, hvis 
det sker som følge af omstændigheder, som er uden for LifestyleGOLF’s indflydelse 

 
 
Om forsikringer 
 

• Før afrejsen fra Danmark bedes I undersøge jeres egne sygesikrings-forhold, samt om det kan være 
nødvendigt at tegne rejse- og afbestillingsforsikringer. Bemærk i denne sammenhæng at der er ændrede 
regler for det gule og blå sygesikringsbevis 

 
Fly og bil 
 

• Når I har booket jeres rejse hos LifestyleGOLF, bestiller I selv flybilletter og reserverer bil f.eks gennem 
flyselskabet 

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

• Bemærk at der kan være forskel på biludlejningsfirmaerne og deres service: nogle er billige og har en del 
ventetid ved ankomst i Malaga lufthavn, andre koster lidt mere og har som en del af deres service at de 
tager imod vores gæster i lufthavnen. Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål til valg af biludlejningsfirma 

 
Om lejligheder og hoteller 
 

• Når vi skriver en måneds ophold i lejligheder er der tale om 30-31 dage og ikke kun 28 dage 
• I vil blive indkvarteret i lejlighed/hotel, som det er aftalt i henhold til bekræftelsen. Alle lejligheder og hoteller 

ligger tæt på de golfbaner, som LifestyleGOLF har opnået favorable aftaler med 
• Lejlighederne er generelt veludstyrede og indeholder et passende niveau af hårde hvidevarer 
• ALLE vore lejligheder har havudsigt og er inkluderet i vore priser 
• Vi tager personligt imod vore gæster og sørger for at I bliver vist til lejligheden 
• WIFI: alle lejligheder er udstyret med WIFI. Dog kan vi IKKE garantere at der kan ses dansk tv og lignende 

via egne iPads eller PC. Signalstyrken er op til de enkelte ejere og er uden for vores indflydelse. Generelt 
vil modtagelse af mails samt se almindelig information via Mobil og iPads 

• Hvis den bestilte lejlighed ikke står til jeres rådighed, som følge af forhold, som LifestyleGOLF ikke har 
indflydelse på, vil vi naturligvis sørge for at stille en alternativ lejlighed på samme niveau til jeres rådighed 

• Ved afrejse bedes I sørge for at efterlade lejligheden i samme stand, som I modtog den 
• Rengøring inden vore gæster kommer samt afsluttende rengøring er inkluderet 
• Uheld: 
• Skulle der ske uheld – beskadigelse af lejlighedens ejendele samt nagelfaste dele – service mm. også ved 

almindelige hændelige uheld, hæfter vore gæster for omkostningen.  
• I bedes derfor kontakte LifestyleGOLF, hvis uheldet er ude 
• Udlejer vil besigtige skaden og afregning til udlejer bedes foretaget inden afrejse. 
• Gæster: 
• Hvis I har overnattende gæster i kortere eller længere tid i jeres lejlighed, bedes I orientere LifestyleGOLF 

om dette. Gæster vil blive faktureret 10 EURO pr. person pr. overnatning. Beløbet bedes afregnes ved 
ankomst. 

• Generelt er lejligheder med 2 soveværelser beregnet til 4 personer. Kontakt os hvis der f.eks. er et ”barn” 
mere, som kommer som gæst 

• Hvis I har valgt at bo på hotel, vil I modtage relevante informationer fra LifestyleGOLF om hotellet samt 
kørselsvejledning 

 
Ankomst og afrejse 
 



																																																																																																																																																												 	

 
LifestyleGOLF IVS 
Maden 3, Besser, DK 8305, Samsoe, Dinamarca 
mobil DK: +45 2442 2248 - mail: info@lifestylegolf.dk – www.lifestylegolf.dk  
Danske Bank DK: 3409-0011503284 - IBAN DK6130000011503284 – SWIFT: DABADKKK – SE: 36061936 
Kontor i Estepona: Puerto Deportivo de Estepona – Torre de Control – Local 45. TA – 29680 - Estepona - Malaga 
 

LifestyleGOLF IVS er medlem af Rejsegarantifonden. Vort medlemsnummer er: 2532 
	

• Ca. 2 uger inden ankomsten vil I modtage en mail fra LifestyleGOLF med praktisk information såsom 
kørselsvejledning fra Malaga lufthavn til bestemmelsesstedet, kontaktinformationer, vouchers til den valgte 
golfbane – bookede tider mm. 

• Når I ankommer vil I blive modtaget af LifestyleGOLF - modtage nøgler samt øvrige 
• På afrejsedagen skal fraflytning ske senest kl. 10.00, med mindre andet er aftalt 

 
Priser 
 

• Generelt kan priser på både lejligheder, hoteller og golfbaner variere fra low season til high season 
• Derfor kan de endelige priser blive justeret afhængig af den periode, I vælger at rejse 

 
Rejsegarantifonden 
 

• LifestyleGOLF IVS er medlem af Rejsegarantifonden. Vores medlemsnummer er 2532 
• Det betyder tryghed for jer som vores gæster – både før, under og efter rejsen 

 
 

Vi håber at ovenstående praktiske oplysninger er medvirkende til, at I får et så optimalt ophold med 
LifestyleGOLF som muligt. 
 
Har I nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på tlf. : +45 2442 2248 

 
Vi ser frem til at byde jer velkommen i Estepona/ Costa del Sol og sammen skabe de 
perfekte rammer for en god golfferie. 
 
NYT:  
Kontor i Estepona: LifestyleGOLF: Puerto Deportivo de Estepona – Torre de Control –  
Local 45. TA – 29680 - Estepona - Malaga 
 
Åbningstider: mandag – onsdag og fredag fra kl. 17-18 samt søndag fra kl. 10-12 
 
 
 
 
De bedste GOLF hilsner fra hele teamet og LifestyleGOLF 


