
 

Turen starter i det frodige Nordthailand, hvor naturen er 

uendelig smuk. Vi skal bo seks nætter i Chiang Mai på det 

flotte Dusit Princess Chiang Mai, der ligger centralt i byen 

med gåafstand til night market, restauranter og 

seværdigheder.  
 

I Chiang Mai skal vi spille 4 fantastisk flotte golfbaner, Mae 

Jo Golf Club and Resort, Chiang Mai Highlands Golf and Spa 

Resort, Alpine Golf and Sport Club og North Hill Golf Club. 

Der er indlagt en 2-dages match og der uddeles flotte 

præmier. 

 

Med på hele turen er Lars Løgstrup, der er pro i Simon’s 

Golf Club. ’Kløver’ som Lars også er kendt som, vil give en 

’clinic’ eller to undervejs og komme med små fif, når der 

spilles på banen. 
 

Vi afholder velkomstmiddag i Chiang Mai og med i prisen er 

endnu en aften i byen, hvor vi skal spise på en restaurant, 

som er anbefalet i Michelin Guiden. Øvrige dage kan man 

gå ud og spise på egen hånd, men der vil også blive 

arrangeret flere fælles middage ude i byen, som man kan 

deltage i, hvis man ønsker det.  
 

Fra Chiang Mai tager vi turen sydpå til badebyen og den 

thailandske kongefamilies sommerdestination, Hua Hin. Her 

skal vi bo seks nætter på det lækre resort, Amari Hua Hin.  

Det dejlige resort, der ligger lige ved vandet er et populært 

sted at opholde sig når man besøger Hua Hin. Centrum af 

byen nås med en tuk-tuk eller taxi på få minutter.  

I Hua Hin spiller vi de fire bedste baner og 

heriblandt finder man selvfølgelig Black Mountain. 

Desuden skal vi besøge Banyan GC, Springfield og 

Palm Hills. I Hua Hin vil der blive afviklet en 2-

dages turnering med afsluttende middag og fine 

præmier. 

 
   TAG MED PÅ SPÆNDENDE MATCHTUR 

TIL 

Nordthailand i marts 2022 

Prisen inkluderer: 

» Fly København-Bangkok-Chiang Mai tur/retur  

» 6 nætter på Dusit Princess Chiang Mai inkl 

morgenmad (delt dobbeltværelse)  

» 6 nætter på Amari Hua Hin inkl morgenmad 

(delt dobbeltværelse)  

» 8 runder golf inkl caddy og buggy 

» Alle transfers fra lufthavn til hotel samt til 

golfbanerne 

» 2 middage i Chiang Mai 

» 1 middag i Hua Hin   

» Træning ved Lars Løgstrup - Kløver 
 

Ikke inkluderet:  

» Drikkepenge til caddy 
 

Pris pr. person: 

21.995,- 
Enkeltværelses tillæg: 3.995.- 
 

Spørg for pris, som inkluderer Chiang Mai og 

Bangkok eller Phuket. 
 

Rejseperiode: 2. – 15. marts 2022. 
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I samarbejde med GolfersGlobe arrangerer ClassicGolf forårets 
mest spændende matchtur til Thailand. Vi besøger Chiang Mai 
og Hua Hin. Turen foregår til marts 2022 
 


