Brønderslev den 1. oktober 2016
Nyhedsbrev nr. 5 2017
Hola Espaniola golfistas,

Hold op hvor det kører med planlægningen af turen i 2017.
Købmanden og kaffemanden, har næsten styr på det hele.
Vi har tilgodeset alle ønsker, lige fra hensyntagen til nådesløs snorken, til ønsket om
at bo tæt på hinanden.
Hermed de tørre facts:
Vi flyver fra Aalborg den 29. april 2017 kl. 20.40, og ankommer i Alicante kl. 23.55.
Flyver retur Alicante den 6. maj 2017 kl. 16.45, og ankommer i Aalborg kl. 20.00.
Billetter inkl. 1 kuffert, og 1 golfbag, er bestilt.
Vi skal alle bo på Playamarina II, som ligger 50-100 meter fra Playamarina I, hvor
nogle af os boede sidste år.
Vi har reserveret og betalt depositum til følgende:
2x3 værelsers lejligheder. 1 på 1. sal og 1 på 3. sal (de eneste der er)
1x2 værelsers lejlighed, som er møbleret med 4 enkelt senge.
Golfbanerne er også booket, og programmet ser således ud:

30. april 2017
1. maj 2017
2. maj 2017
3. maj 2017
4. maj 2017
5. maj 2017
6. maj 2017

Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

11.09
11.20
11.36
11.00
11.00
8.30

Las Ramblas
Lo Romero
Alicante Golf
FRIDAG
Las Colinas
Font de Llop
Alenda

Golfbanen den 6. maj, er ikke en del af programmet.
Den ligger 15-20 min fra lufthavnen i Alicante.
Giv allerede i dag besked, hvis du vil spille denne dag.
Greenfee for denne bane er 65 euro (487,50) inkl. Delt buggy.

Vi har endnu ikke bestilt biler, da vi føler os snydt sidste år omkring forsikring af bil
samt selvrisiko.
Preben har fundet ud af at han som en del af sin rejseforsikring, har dækning for en
eventuel selvrisiko, såfremt uheldet er ude.
De af jer der skal være ”billejer”, eller 2 chauffør, må derfor gerne undersøge om
man har en sådan forsikring.
Gerne tilbagemelding inden 31/12-2016.

Kort opdatering vedr. Forsinkelse.
Hanan Mechlawi (.)
Sep 28, 13:55 CEST

Sagsnummer: 119683
Kære Morten Østergård Pedersen,
Vi har desværre ikke nogen afgørelse i din sag endnu. Vi har dog i øjeblikket en retssag kørende mod
Norwegian Airlines omkring samme fly som dit. Det vil sige, at hvis vi vinder sagen, vil vi bede
flyselskabet udbetale kompensation i din sag også, da du jo har været ombord på samme fly.
Desværre tager sådanne retssager meget lang tid, og du må derfor påregne nogle måneder inden
retssagerne er blevet afgjort.
Venlig hilsen
Flyforsinkelse.dk

Med venlig hilsen
Købmanden og kaffemanden.

