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Utlandsresor – 
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den 
snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från 
icke nödvändiga resor till alla länder.
I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.
Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varef
en ny bedömning kommer att göras.
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Ditt bokade ( och pga coronaviruset
den 14 april eller tidigare. 
 
I detta fall kan du kan du flytta fram arrangemanget utan extra kostnad och dessutom få lite 
extra rabatt eller få tillbaka hela det belopp du betalt till Golf Travel Plus.

I första hand skall du kontakta din försäkring för ersättning. När du fått besked f
som gäller i just ditt fall återkommer du till Golf Travel Plus.

Ditt bokade arrangemang hos oss 
 
Då gäller våra vanliga avbokningsregler, dvs om du bokar av mer än 40 dagar före 
arrangemangets början är avbeställningskostnaden den anmälningsavgift du betalt.
 
Bokar du av 40 dagar eller mindre före arrangemangets början är hela arrangemangets 
kostnad avbeställningskostnad.  
 
I vissa fall kan du flytta fram arrangemanget utan extra kostnad. I detta fall kan allt 
in med undantag för anmälningsavgiften återbetalas. Anmälningsavgiften kan du utnyttja vid 
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 avrådan för alla länder
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den 

situationen som råder för resande avråder UD från 
icke nödvändiga resor till alla länder. 
I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut.
Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varef
en ny bedömning kommer att göras. 

aattiioonn  ffrråånn  UUDD  kkoommmmeerr  ggää
ddee  fföörr  vvåårraa  ggäässtteerr:: 

coronaviruset inte tidigare ändrade ) arrangemang hos 

I detta fall kan du kan du flytta fram arrangemanget utan extra kostnad och dessutom få lite 
extra rabatt eller få tillbaka hela det belopp du betalt till Golf Travel Plus. 

I första hand skall du kontakta din försäkring för ersättning. När du fått besked från dem vad 
som gäller i just ditt fall återkommer du till Golf Travel Plus. 

 börjar den 15 april eller senare. 

Då gäller våra vanliga avbokningsregler, dvs om du bokar av mer än 40 dagar före 
ällningskostnaden den anmälningsavgift du betalt.

Bokar du av 40 dagar eller mindre före arrangemangets början är hela arrangemangets 

I vissa fall kan du flytta fram arrangemanget utan extra kostnad. I detta fall kan allt 
in med undantag för anmälningsavgiften återbetalas. Anmälningsavgiften kan du utnyttja vid 
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avrådan för alla länder 
Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den 

situationen som råder för resande avråder UD från 

I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. 
Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter 

äälllleerr  

 oss börjar 

I detta fall kan du kan du flytta fram arrangemanget utan extra kostnad och dessutom få lite 

rån dem vad 

Då gäller våra vanliga avbokningsregler, dvs om du bokar av mer än 40 dagar före 
 

Bokar du av 40 dagar eller mindre före arrangemangets början är hela arrangemangets 

I vissa fall kan du flytta fram arrangemanget utan extra kostnad. I detta fall kan allt du betalt 
in med undantag för anmälningsavgiften återbetalas. Anmälningsavgiften kan du utnyttja vid 



ett senare tillfälle för samma antal personer.  
 
Kontakta Golf Travel Plus för att får reda på vad som gäller i ditt fall. 
  
 

 

 
Hos oss bokar du tryggt din 

golfresa! 
 

Vi har resegaranti hos 
Kammarkollegiet.  

Läs mer här! 
 
 

 
 

 


