
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 Portugal 

25. september til 2. Oktober
2022



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

PÅMELDINGSFRIST: 15. februar 2022

Reiseledere:
Marius Rosvold Andersen
Harald Sannarnes

PRISEN INKLUDERER:
• Fly fra Kristiansand til Lisboa tur/retur med SAS/Tap
• Overnatting på Quinta da Marinha Resort 5***** i ønsket rom.
• 5 runder golf på Onyria Quintha da Marinha golf bane etter 1200 inkludert tralle (tralle avhengig av
tilgjengelighet)
• 2 timer daglig på Driving Range for 5 dager med ubegrenset bruk av range baller på morgenen.
• Velkomst drink – 1 glass av enten Portvin eller Kir Royal eller appelsin juice eller mineralvann.
• Avslutnings middag med drikke inkludert
• Frokost buffet hver dag
• Fri tilgang til treningsfasiliteter med Sauna, tyrkisk bad og innendørs svømmebasseng.
• 1 x Semi All-inclusive er gyldig fra 19.00 til 23.00, og det inkluderer middag, mineralvann, husets vin,
øl, brus, whisky, vodka, rom, gin og kaffe
• Golfbag inkludert på flyet
• 23 kg bagasje
• 8 kg håndbagasje

FLY (SAS & TAP)

PAKKEPRIS:
Pakkepris 
Onyria Quinta da Marinha Resort 5*****  NOK 14590,- per person del i Dobbeltrom
Onyria Quinta da Marinha Resort 5*****  NOK 14590,- per person del i twin rom 
Enkeltromstillegg:      NOK 3000,-  per person

Søndag 25. September 2022
1005 1050 Kristiansand – Oslo SK 214
1250 1600 Oslo – Lisboa TP 761
Søndag 2. Oktober 2022
1250 1750 Lisboa – Oslo TP 764
2150 2235 Oslo – Kristiansand SK 227
Antall plasser 20 stk.

HOTELL
Onyria Quinta da Marinha Hotel 5*****
R. Palmeiras, 2750-005 Cascais, Portugal
Det eksklusive Onyria Quinta da Marinha Hotel ligger i Sintra–Cascais naturpark, og har utsikt over 
Atlanterhavet. Hotellet har en 18-hulls golfbane og to restauranter. Alle rommene på Onyria Quinta da 
Marinha har klimaanlegg og en romslig balkong med panoramautsikt over golfbanen eller Sintrafjellene. 
Rommene har minibar, flatskjerm-TV og eget bad. Restauranten Five Pines serverer internasjonale 
bufféer. Rocca tilbyr portugisisk gourmetmat tilberedt med økologiske grønnsaker som dyrkes på stedet. 
I baren Trent Jones kan du kose deg med levende musikk. Hotellet har et eget SPA område og 
innendørsbasseng. Onyria Quinta da Marinha Hotel ligger i kystbyen Cascais, 4 km fra Guincho-stranden. 
Her bor du en 35-minutters kjøretur fra Lisboa, med historiske bydeler som Chiado, Rossio og Bairro Alto. 
Den vakre byen Sintra ligger en kort kjøretur unna, og er kjent for sine fantastiske severdigheter og 
monumenter. Lisboa internasjonale lufthavn er 36,8 km unna. Det flere golfbaner i nærheten.

GOLF
Quinta da Marinha golfbane, i Cascais, har 18 hull med 5870 meter ren natur og store utfordringer. 
Denne par 71 er designet av den legendariske Robert Trent Jones, og har fantastisk utsikt over 
Atlanterhavet og Sintra-fjellene. Det er en bane i Robert Trent Jones-stil med forhøyede greener og tees, 
flere bunkere og også noen innsjøer. Alle hull er forskjellige, og du må bruke alle køllene i baggen og 
spille strategisk for å få et godt resultat. Dette feltet har allerede mottatt noen viktige internasjonale 
arrangementer som Challenge Tour (2007) og PGA Seniors Tour Championship (2002).

PRISEN INKLUDERER IKKE:
• Tips
• Golfbil koster NOK 1500,- per person for 5 runder og må bestilles på forhånd parvis. Avhengig av ledig 
kapasitet.
• 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 utove%, 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/220123069050340



