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För bokningar gjorda efter 200715 gäller fri avbokning mer än 35 dagar före 
avresan (dvs oavsett anledning till avbokningen får du tillbaka allt du betalt). 
Gäller för avresa senast 211231. 
 
Detta gäller alla våra Europeiska resmål på vår hemsida med undantag för 
Skottland, paket som innehåller spel på Valderrama och privata bostäder på 
Mar Menor.  
 
Här nedan är en sammanställning av våra tillfälliga om- och avbokningsvillkor, 
som gäller för resor bokade efter 200715 med avresa senast 211231. 
 

 
UD avråder inte från icke-nödvändiga resor till det land 

 eller område du skall resa till, men situationen är osäker.  
(T ex situationen kort före 14 mars 2020, Corona). 

 
Avbokning före avresan Avbokningskostnad 
36 dagar eller mer Ingen kostnad, allt du betalt till oss återbetalas. 

 
35-31 dagar Ingen kostnad. Återbetalning av det du betalt in förutom 

anmälningsavgiften. Den anmälningsavgift du betalt in 
kan utnyttjas för samma antal deltagare vid ett senare 
tillfälle, dock med avresa senast 211231.  
 

30 dagar eller mindre Något av nedanstående alternativ gäller: 
 
a) Din resa skjuts upp till ett lämpligare tillfälle med 

samma resmål/hotell etc. utan extra kostnad för dig 
om inte våra leverantörer höjt sina priser. Ingen 
återbetalning sker till dig. Avresa senast 211231. 
 

b) Om återbetalning, helt eller delvis, sker från vår 
leverantör kommer återbetalning att ske till dig 
förutom anmälningsavgiften. 
Den anmälningsavgift du betalt kan utnyttjas för 
samma antal deltagare vid ett senare tillfälle, dock  
med avresa senast 211231. 
 

c) Om återbetalning inte sker från vår leverantör sker 
ingen återbetalning till dig. 
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UD avråder från icke-nödvändiga resor till det land 

 eller område du skall resa till. 
 

När sker avrådan? Villkor 
Innan din avresa och din 
avresa finns inom den tid 
UD´s avrådan gäller. 

Vi följer Paketreselagen och Golf Travel Plus erbjuder 
dig att skjuta upp resan till ett senare tillfälle eller få 
tillbaka det du betalt till oss. 

Efter din avresa, men 
innan du kommit hem från 
resan. 

Om du avbryter resan i förtid har du enligt 
Paketreselagen inte rätt att begära återbetalning för de 
delar av resan som inte utnyttjats. 
Men avseende det du beställt av och betalat till Golf 
Travel Plus kommer vi att kontakta våra leverantörer 
och be dem om återbetalning för det du inte kunnat 
utnyttja. Om återbetalning sker kommer vi att 
återbetala till dig. 

 
Vad händer om du blir satt i karantän under din resa?  

 
Självklart gör Golf Travel Plus allt vi kan för att hjälpa dig, men detta hanteras av de 
lokala myndigheterna. Extra kostnader, t.ex. sjukvård, kost, logi, flygbiljetter, står du 
själv för. Spara alla kvitton och ta kontakt med ditt försäkringsbolag när du kommit 
hem. 
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