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PROGRAM FOR TUREN 

Dag 1:  
• Ankomst med Thai Airways til Bangkok kl. 06.50. 
 
• Transfer til Hyatt Regency Hua Hin. Check-In kl. 14.00.  
 
• Resten af dagen til egen disposition. 
 
Dag 2:  
• Morgenmad og dagen fri til afslapning ved poolen eller en tur ind til Hua Hin 
(egen hånd). 
 
Dag 3: 
• I dag går turen til Palm Hills, hvor vi har teetid fra omkring kl. 10.00. 
 
• Efter runden er der tid til en svalende øl i det flotte klubhus, inden vi kører 
tilbage til hotellet. 
 
• Resten af eftermiddag og aften er til egen disposition. Gode restauranter i 
området kan anbefales. 

 
Dag 4:  
• Vi afhentes på hotellet og kører til Springfield Royal, hvor der er tee tid fra 
omkring kl. 10.00. 
 
• Efter runden er der tid til en svalende øl i det flotte klubhus, inden vi kører 
tilbage til hotellet. 
 
• Resten af eftermiddag og aften er til egen disposition. Gode restauranter i 
området kan anbefales. 
 
 
Dag 5: 
• Dagen er til egen disposition. Vi anbefaler afslapning ved poolen, gåture på 
stranden, shopping i Hua Hin, en ekstra runde golf (Egen hånd og egen betaling) 
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eller måske en tur til Hua Hin Hills Vineyard (Egen hånd og egen betaling).   
 
Dag 6:  
• Efter morgenmaden går turen til Banyan Golf Club, hvor der er tee tid fra 
omkring kl. 10.00. 
 
• Efter runden er der tid til en svalende øl i det flotte klubhus, inden vi kører 
tilbage til hotellet. 

 
• Resten af eftermiddag og aftenen er til egen disposition. Gode restauranter i 
området kan anbefales. 
 
Dag 7: 
• Efter morgenmaden går turen til Black Mountain, hvor der er tee tid fra omkring 
kl. 10.00. 
 
• Efter runden er der tid til en svalende øl i det flotte klubhus, inden vi kører 
tilbage til hotellet. 
 
• Resten af eftermiddag og aften er til egen disposition. Gode restauranter i 
området kan anbefales. 
 
Dag 8: 
• Dagen er til egen disposition. Vi anbefaler afslapning ved poolen, gåture på 
stranden, shopping i Hua Hin, en ekstra runde golf (Egen hånd og egen betaling) 
eller måske en tur til Hua Hin Hills Vineyard (Egen hånd og egen betaling).   
 
Dag 9: 
• Efter morgenmad er formiddagen fri til at nyde de sidste timer ved poolen eller 
tage et hurtigt smut ind til Hua Hin. 
 
• Tjek ud (12.00) og transfer til Bangkok.  
 
• Afgang til Danmark med Thai Airways kl. 01.20 
 
• Forventet ankomst til København den 11. oktober kl. 06.30 
	


