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A-B-C-D-BE_CE_DF

FamilyTravellnsurance
PolicyNo.iE56-800O332155

Coversthe entirehousehold
Omfatterhelehusslanden

Lind, Carsten Hougs
Fra:

noreply@budjet.dk

Sendt: 3. august 2010 09:05
Til:

carstenhougslind@gmail.com

Emne: E-ticket from Budjet.dk

This is your ticket and all the information you need for checking in.

København (CPH) to Los Angeles (LAX), USA
Miami (MIA) to København (CPH), Danmark
30 august 2010 - 14 oktober 2010 with Lufthansa

Paid: Ja

The travel agency's booking number: 1294478
Ticket number: 220-2730483827
220-2730483829

SPECIFIKATION
Principal traveller

Passengers

Name
Address

JulianMathias Lind
CarstenAntonHougs
Lind

Daytime
telephone
Mobile
phone
E-mail
address

CARSTEN ANTON HOUGS LIND
GUSTAV ADOLFS GADE 3 STH. 2100
KØBENHAVN Ø DANMARK
20127611
20127611
carstenhougslind@gmail.com

Time table

Afrejse mandag 30 august
2010
Departue Time

From

Arrival

Time

To

Flight
LH3071

30 aug

10:25

København

30 aug

11:55

Frankfurt

30 aug

14:10

Frankfurt

30 aug

17:10

Los Angeles LH450

Hjemrejse torsdag 14
oktober 2010
Departue Time

From

Arrival

Time

To

Flight

14 okt

13:05

Miami

14 okt

16:10

Toronto

AC917

14 okt

17:35

Toronto

15 okt

07:15

København

AC882

Price
Product

Quantity

Price

Flybillett med Lufthansa

2

1613 DKK + 2443 DKK i skatt 8112 DKK

E-Ticket

1

0 DKK

Kortafgift

1

89 DKK

Total price:
0 DKK
89 DKK
Total price:

03-08-2010

8201 DKK

For flight times and terminal information: www.checkmytrip.com
Add LIND in the name feeld and 2VNW88 as TripLocator / Reservation number.
OBS! Note! Check that you have a valid passport, visa and necessary vaccinations. Passport and
visa information you can obtain from the actual countries embassy. Talk to your doctor or
vaccination health center for specific information you may require.
Check before departure that there is no schedule change. Use the link above to confirm that the
flight times are correct before departure.
Information about baggage allowance will be found on the carrier website.
OBS!! Note! Flights outside Europe must eventually be re-confirmed to the respective airline at
least 72 hours before the scheduled departure of the return flight. The travel agency does not
accept responsibility for any changes to your airline flight schedules.
Enjoy your journey!

03-08-2010

ESTA Applikation

Page 1 of 2

ESTA Applikation: 02-08-2010 16:34 EDT
Ansøgning om bemyndigelse er godkendt

Deres rejsetilladelse er blevet godkendt og De har lov til at rejse til USA under Visa Waiver
programmet. Dette garanterer ikke Deres indrejsetilladelse til USA. En told- og
grænsekontrollør (CBP) i indrejselufthavnen vil træffe den endelige beslutning.
Udløbsdato
Ansøgningsnummer
R9R1R7WWR642K2K2
02/08/2012
Efternavn *
LIND
Fornavn (første) navn *
CARSTEN HOUGS LIND

Fødselsdag *

6

Land hvor De bor *
DENMARK
Telefonnummer
Pasnummer *
204712625
Pasudstedelsesdato *

26

7

3

1959

Køn (Mand/kvinde) *
M
E-Mail Adresse
carstenhougslind@gmail.com
Landekode

45

Nummer

20127611

Land hvorfra passet er bevilget *
DENMARK
Pasudløbsdato *

2010

26

Navnet på byen hvor ombordstigning finder sted
FRANKFURT

7

2020

Information om flyselskab/rederi
Navn på
flyselskab/rederi

Lufthansa
German
Airlines

Flynummer eller navn
på flyselskab/rederi

LH450

Adresse under ophold i USA
Adresse linje 1
741 ROBINSON RD.
By
LOS ANGELES

Adresse linje 2
TOPANGA CANYON
Stat
CA

Gælder nogle af disse for Dem? (Svar ja eller nej)
A) Har De en smitsom sygdom; fysiske eller mentale forstyrrelser eller er De stofmisbruger eller
stofafhængig?

Nej

B) Er De nogensinde blevet arresteret for en lovovertrædelse eller kriminalitet der involverer moralsk
fordærv eller en forbrydelse der er relateret til stofmisbrug; eller er De blevet arresteret eller kendt
skyldig i to eller flere overtrædelser, for hvilke den samlede strafudmåling var fem år eller mere; eller
har De været narkotikahandler/kurer; eller søger De om indrejsetilladelse for at begå kriminelle eller
umoralske handlinger?

Nej

C)Har De nogensinde været eller er De på nuværende tidspunkt involveret i spionage eller sabotage
eller i terrorisme: eller folkemord eller har De mellem 1933 og 1945 været involveret på nogen måde i
forfølgelserne i forbindelse med nazi Tyskland eller dennes allierede?

Nej

D)Har De tænkt Dem at arbejde i USA eller er De nogensinde blevet udvist og deporteret; eller har De
tidligere været udvist fra USA eller skaffet eller forsøgt at skaffe et visum eller adgang til USA ved
svindel eller uærlighed?

Nej

E) Har De nogensinde tilbageholdt, fastholdt eller unddraget forældremyndighed over et barn af en
amerikansk statsborger som havde forældremyndighed over barnet?

Nej

F)Er De nogensinde blevet nægtet et visum til USA, eller har De fået et visum til USA annuleret, eller
er De blevet nægtet indrejse i USA?

Nej

I bekræftende fald: hvornår

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/jsp/printfull.jsp

02-08-2010

ESTA Applikation

Page 2 of 2

hvor

G)Har De nogensinde hævdet immunitet mod retsforfølgelse?

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/jsp/printfull.jsp

Nej

02-08-2010

ESTA Applikation

Page 1 of 2

ESTA Applikation: 02-08-2010 16:42 EDT
Ansøgning om bemyndigelse er godkendt

Deres rejsetilladelse er blevet godkendt og De har lov til at rejse til USA under Visa Waiver
programmet. Dette garanterer ikke Deres indrejsetilladelse til USA. En told- og
grænsekontrollør (CBP) i indrejselufthavnen vil træffe den endelige beslutning.
Udløbsdato
Ansøgningsnummer
R986R79XR6427CH4
29/01/2012
Efternavn *
LIND
Fornavn (første) navn *
JULIAN MATHIAS

Fødselsdag *

24

Land hvor De bor *
DENMARK
Telefonnummer
Pasnummer *
202258519
Pasudstedelsesdato *

29

1

10

1991

Køn (Mand/kvinde) *
M
E-Mail Adresse
julian.lind@hotmail.com
Landekode

45

Nummer

29459723

Land hvorfra passet er bevilget *
DENMARK
Pasudløbsdato *

2007

29

Navnet på byen hvor ombordstigning finder sted
FRANKFURT

1

2012

Information om flyselskab/rederi
Navn på
flyselskab/rederi

Lufthansa
German
Airlines

Flynummer eller navn
på flyselskab/rederi

LH450

Adresse under ophold i USA
Adresse linje 1
741 ROBINSON RD.
By
LOS ANGELES

Adresse linje 2
TOPANGA CANYON
Stat
CA

Gælder nogle af disse for Dem? (Svar ja eller nej)
A) Har De en smitsom sygdom; fysiske eller mentale forstyrrelser eller er De stofmisbruger eller
stofafhængig?

Nej

B) Er De nogensinde blevet arresteret for en lovovertrædelse eller kriminalitet der involverer moralsk
fordærv eller en forbrydelse der er relateret til stofmisbrug; eller er De blevet arresteret eller kendt
skyldig i to eller flere overtrædelser, for hvilke den samlede strafudmåling var fem år eller mere; eller
har De været narkotikahandler/kurer; eller søger De om indrejsetilladelse for at begå kriminelle eller
umoralske handlinger?

Nej

C)Har De nogensinde været eller er De på nuværende tidspunkt involveret i spionage eller sabotage
eller i terrorisme: eller folkemord eller har De mellem 1933 og 1945 været involveret på nogen måde i
forfølgelserne i forbindelse med nazi Tyskland eller dennes allierede?

Nej

D)Har De tænkt Dem at arbejde i USA eller er De nogensinde blevet udvist og deporteret; eller har De
tidligere været udvist fra USA eller skaffet eller forsøgt at skaffe et visum eller adgang til USA ved
svindel eller uærlighed?

Nej

E) Har De nogensinde tilbageholdt, fastholdt eller unddraget forældremyndighed over et barn af en
amerikansk statsborger som havde forældremyndighed over barnet?

Nej

F)Er De nogensinde blevet nægtet et visum til USA, eller har De fået et visum til USA annuleret, eller
er De blevet nægtet indrejse i USA?

Nej

I bekræftende fald: hvornår

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/jsp/printfull.jsp

02-08-2010
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G)Har De nogensinde hævdet immunitet mod retsforfølgelse?

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/jsp/printfull.jsp

Nej

02-08-2010

