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AAllllaa  vvåårraa  ggäässtteerr
vvee

 
Alla våra gäster som varit på resa har kommit hem
ombokade/inställda flyg, stängda gränser mm.
 
Alla är välbehållna och i dagsläget är de flesta klara med sin hemkomstkarantän.
 
Gäster med avresa från början/mitten
resa. Här nedan kan du läsa hur vi har 
avbrutna resor. 
 

SSåå  hhäärr  hhaarr  vvii  kkoomm
rreessoorr  ddee  aa

BBrraa  aatttt  vveettaa  nnäärr  dduu  

 
Till skillnad från många av våra
tillbaka alla pengar till alla som
kompenserats på olika sätt. 
 
De som avbokat sin resa (med avresa 14 mars 
den 14 mars har fått tillbaka allt de betalt till Golf Travel Plus.
 
Övriga har kompenserats genom att de
§ Flyttat sin resa till ett lämpligare tillfälle
§ Avbokat resan och fått tillbaka det de betalt utöver Anmälningsavgiften, 

kvarstår som ett tillgodo hos oss och kan utnyttjas vid ett senare tillfälle, senast 
210630. 

§ Vid mycket sen avbokning fått återbetalning för de delar
för från våra leverantörer. 

 

GGoollff  TTrraavveell  PPll
  

LLiittee  LLjjuussgglliimmttaarr!!
  

  

rr  hhaarr  kkoommmmiitt  hheemm  fföörr  nnååg
eecckkoorr  sseeddaann!!  

 

Alla våra gäster som varit på resa har kommit hem, några efter diverse strapatser med 
, stängda gränser mm. 

välbehållna och i dagsläget är de flesta klara med sin hemkomstkarantän. 

/mitten av mars och resten av våren har bokat av eller om sin 
har kompenserat våra gäster för inte genomförda eller 

  

mmppeennsseerraatt  vvåårraa  rreesseennäärree
aavvbbookkaatt  eelllleerr  aavvbbrruuttiitt..    

  
  ssåå  ssmmåånniinnggoomm  vviillll  bbookkaa  ggoollffrree

 

våra kollegor i golfresebranschen har vi betalat
som har rätt till det och samtliga andra har

De som avbokat sin resa (med avresa 14 mars – 14 april) efter UD´s avrådan 
har fått tillbaka allt de betalt till Golf Travel Plus. 

kompenserats genom att de  
Flyttat sin resa till ett lämpligare tillfälle utan extra kostnad 
Avbokat resan och fått tillbaka det de betalt utöver Anmälningsavgiften, 

som ett tillgodo hos oss och kan utnyttjas vid ett senare tillfälle, senast 

Vid mycket sen avbokning fått återbetalning för de delar vi fått återbetalning 

lluuss 

!! 

åggrraa  

strapatser med 

av mars och resten av våren har bokat av eller om sin 
kompenserat våra gäster för inte genomförda eller 

eerr  fföörr  

eessaa!!  

betalat 
har 

avrådan 

Avbokat resan och fått tillbaka det de betalt utöver Anmälningsavgiften, som 
som ett tillgodo hos oss och kan utnyttjas vid ett senare tillfälle, senast 

vi fått återbetalning 



De som påbörjat sin resa innan UD´s avrådan den 14 mars och valt att avbryta 
sin paketresa i förväg har fått viss återbetalning eller annat, t ex tillgodohavande 
på green fee & boende  (givetvis beroende på våra leverantörers agerande). Detta 
trots att man inte har laglig rätt till återbetalning eller annan ersättning för de delar av 
resan som inte utnyttjats.  
 

  

LLääss  oomm  vvåårraa  fföörrbbäättttrraaddee  aavv--  oocchh  
oommbbookknniinnggssrreegglleerr  ssoomm  mmiinniimmeerraarr  ddiinn  rriisskk  aatttt  

fföörrlloorraa  iinnbbeettaallddaa  ppeennggaarr..  
  

TTiillllffäälllliiggaa  vviillllkkoorr  fföörr  oomm--  oocchh  aavvbbookknniinngg  aavv  rreessaa  
 

 
wwwwww..ggoollffttrraavveellpplluuss..ssee  

 
 

 

 
 

Vi har resegaranti hos 
Kammarkollegiet.  

Läs mer här! 
 
 

 
 

 


