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FFöörrsstt  oocchh  ffrräämmsstt  äärr  v
 
 
Alla våra resenärer har kommit hem välbehållna och
kom hem för 5-6 veckor sedan. 
 
Vi får många mejl från gäster som berättar hur de har det. Vi kan bara konstatera att vi har en 
otrolig tur som har golfen som ett välkommet avbrott i isoleringen...
 
Den som saknar sysselsättning kan ju alltid deklarera…
 
VVii  bbeerräättttaarr  ggäärrnnaa  iiggeenn  aatttt
aavv  CCoorroonnaakkrriisseenn  hhaarr  ffååtttt  
 
För oss är detta ett bra exempel på att stor inte automatiskt är bra.
 
Golf Travel Plus är förmodligen en av de mindre Golfresebyr
och vi har självklart drabbats på sa
ännu inte fått återbetalning eller erbjudande om kompensation från.
heller. 
 
Trots detta har vi valt att se till att alla våra resenärer är i stort sett skades
 
Det finns ju trevligare saker att göra än vänta på
 
T ex att planera en trevlig Golfresa framöver!
 
 

VVii  ffuunnddeerraarr  oocckkssåå  öövv
 
 
Vi hade innan starten rest med många 
frågan varför de banor som erbjöds inte var något vidare. Hotellen var ok, men det kan ju de 
flesta ordna. 
 
Vår tanke var att erbjuda Prisvärda och F
att kunna erbjuda detta måste vi ha varit på plats och kollat.

GGoollff  TTrraavveell  PP
  

FFuunnddeerriinnggaarr  uunndde
ssoocciiaallaa  iissoolleerriinn

 

 vvii  ttaacckkssaammmmaa  fföörr  aatttt  

Alla våra resenärer har kommit hem välbehållna och verkar ha klarat sig utan smitta. De flesta 

mejl från gäster som berättar hur de har det. Vi kan bara konstatera att vi har en 
otrolig tur som har golfen som ett välkommet avbrott i isoleringen... 

Den som saknar sysselsättning kan ju alltid deklarera… 

tt  aallllaa vvåårraa  rreesseennäärreerr  ssoomm  ppåå  nnååggoo
  kkoommppeennssaattiioonn..    

För oss är detta ett bra exempel på att stor inte automatiskt är bra. 

Golf Travel Plus är förmodligen en av de mindre Golfresebyråerna på den Svenska marknaden 
ats på samma sätt som alla andra. Vi har ett antal leverantörer som vi 

ännu inte fått återbetalning eller erbjudande om kompensation från. Sannolikt får vi inte det 

Trots detta har vi valt att se till att alla våra resenärer är i stort sett skadeslösa.   

göra än vänta på en eventuell återbetalning om 5

Golfresa framöver! 

vveerr  vvaarrfföörr  vvii  ssttaarrttaaddee  GGoollff  

Vi hade innan starten rest med många olika golfresearrangörer, stora som små. Ofta ställde vi oss 
frågan varför de banor som erbjöds inte var något vidare. Hotellen var ok, men det kan ju de 

var att erbjuda Prisvärda och Flexibla Golfresor med bra boende och bra golf.
att kunna erbjuda detta måste vi ha varit på plats och kollat. 

PPlluuss 

deerr  vvåårr  
nngg…….. 

verkar ha klarat sig utan smitta. De flesta 

mejl från gäster som berättar hur de har det. Vi kan bara konstatera att vi har en 

oott  vviiss  ddrraabbbbaattss  

åerna på den Svenska marknaden 
har ett antal leverantörer som vi 

Sannolikt får vi inte det 

lösa.    

en eventuell återbetalning om 5-10 månader… 

f  TTrraavveell  PPlluuss 

olika golfresearrangörer, stora som små. Ofta ställde vi oss 
frågan varför de banor som erbjöds inte var något vidare. Hotellen var ok, men det kan ju de 

lexibla Golfresor med bra boende och bra golf. Och för 



 
VVii  hhaarr  nnootteerraatt att en del av våra kollegor på sistone har börjat härma vår lilla slogan  
 

Vi vet – vi har varit där! 
 
Det är just det fina med att vara en liten Golfresebyrå. Vi kan ta oss tid att besöka alla våra 
resmål och spela de banor vi har i vårt program (med undantag för Valderrama, La Reserva och 
liknande!). Vi har valt bort många hotell/resorts och banor som enligt vår mening inte håller 
måttet. 
 
Vi vill kunna erbjuda våra resenärer det vi själva skulle vilja ha…. 
 
  

NNuu  ii  ccoorroonnaannss  ttiidd  iinnsseerr  mmåånnggaa  
 
 
Att ordna bra boende och hyggliga banor är en sak, men att få hjälp med det som behövs och 
sedan återbetalning eller annan ersättning när det inte blir som det var tänkt är en helt annan sak. 
 
Vårt ansvar gentemot våra gäster är mycket större än det uppenbara ( = härlig Golfsemester ) - Vi 
tar hand om dig om det uppstår en situation som t ex i mars med corona och din resa inte kan 
genomföras eller måste avbrytas. 
 
Och vi gör det omgående – inte sedan… 
 
Behandla andra som du själv vill bli behandlad! 
 
  

VVii  ffåårr  mmeejjll  ffrråånn  mmåånnggaa  aavv  vvåårraa  lleevveerraannttöörreerr  
 
 
Som berättar om sina planer för framtiden. Förmodligen kan vi förvänta oss bättre villkor vid 
avbokning (kanske lika bra som dem vi erbjuder?). 
 
Här kan du läsa om våra 
 

TTiillllffäälllliiggaa  vviillllkkoorr  fföörr  oomm--  oocchh  aavvbbookknniinngg  aavv  rreessaa  
 
 
  

OOmm  dduu  bböörrjjaarr  bbllii  ssuuggeenn  
 
 
På att planera din nästa Golfresa kan 
du titta här och börja drömma om 
härliga rundor i solen och trevliga 
kvällar i värmen 
 

wwwwww..ggoollffttrraavveellpplluuss..ssee  

 



 

 
GGuuaaddaallmmiinnaa  ssööddrraa  
  

  
  

SSlluuttlliiggeenn  --  äärr  ddeett  fflleerr  äänn  vvii  ssoomm  mmäärrkktt  aatttt  ddeett  äärr  ttyyssttaarree  
nnuu??  
 
 
Men att vi samtidigt hör mer? 
 
Vi hör inga flygplan, men väl fåglar, bin, 
humlor och annat som varit mer ohörbart 
tidigare.  
 
Ganska skönt tycker vi och håller socialt 
avstånd (från andra) även på golfbanan!  
 
Ta hand om er, håll koll på avståndet och 
swinga lugnt! 
 
Hasse & Wiveca  
  
  
  

  
  

  
  

 

 
 

Vi har resegaranti hos Kammarkollegiet.  
Läs mer här! 

 
Men framför allt har vi bra Resevillkor för 

dig! 
Läs mer här! 

 
 

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev klickar du här. 
 

 


