
Matchtur 
Hua Hin, Thailand 

22. marts - 3. april 2023 



Direkte fly Thai Airways (CPH-BKK) 
inkl. kuffert og golfbag 
10 nætter i delt dobbeltværelse på G Hua 
Hin inkl. morgenmad 
Velkomst- og afslutningsmiddag 
1 runde golf på Black Mountain inkl. 
caddy 
1 runde golf på Banyan Golf inkl. caddy 
1 runde golf på Palm Hills inkl. caddy 
1 runde golf på Springfield inkl. caddy 
1 runde golf på Majestic inkl. caddy 
Alle transfer til/fra lufthavn samt 
golfbaner 
Præmier og matchtursleder 
  
Pris per person kr. 19.995 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 5.995 
  
Ikke inkluderet: Drikkepenge til caddies  
  

Turen Inkluderer



Golf i eventyrlige Thailand 
Hua Hin er én af Thailands bedste 
golfdestinationer, og området byder da også på 
eksklusive golfoplevelser fra øverste hylde. Nu 
får du chancen for bl.a. at spille både Black 
Mountain og Banyan, som begge er i Top-10 på 
alle ranglister over Thailands bedste golfbaner. 
Der spilles med caddies på alle baner, hvilket i sig 
selv er en unik oplevelse.  



G Hua Hin Resort and Mall  

4-stjernet moderne boutique-hotel i 
udkanten af Hua Hin 



G Hua Hin Resort and Mall ligger tæt på strand, 
shoppingcenter og byens berømte night market. 
  
Med en tuk-tuk kan man på få minutter være inde i 
Hua Hin centrum, hvor man finder restauranter og et 
pulserende natteliv. 
  
På G Hua Hin Resort and Mall findes der både 
restaurant, pool og fitness center. 



Hua Hin er Thailands ældste ferieby, og 
det er bl.a. her, man finder kongefamiliens 
sommerpalads, Phra Ratchawang Klai 
Kangwon – der betyder ’paladset langt fra 
alle bekymringer’. Hua Hin lokker med 
brede sandstrande og et hyggeligt byliv. 
Brug fridagene til at gå på opdagelse på 
det lokale night market, gå en tur langs 
stranden og glem så ikke at besøge 
fiskerestauranterne på den gamle 
havnemole. 



Afrejse fra København den 22. marts 2023 
kl. 13:50 med ankomst til Bangkok kl. 
06:20. 
  
Retur fra Bangkok den 3. april 2023 kl. 
01:20 med ankomst i København kl. 07:40 
  
Mulighed for at opgradere til det 5-
stjernede Wora Bura Hua Hin Resort & 
Spa.  
  
Kontakt Classicgolf for at få oplyst priser 
både på opgradering af hotel samt ekstra 
golf på de indlagte fridage.  

Mere info

Spørgsmål og tilmelding til: 

Tlf. 70 23 76 80 
info@classicgolf.dk 
www.classicgolf.dk 

mailto:info@classicgolf.dk

