
Black Mountain Golf Club & Resort, Hua-Hin i Thailand är i vår 
mening av världsklass! Mer än så behöver man egentligen inte 
säga när man ska beskriva Black Mountain Golf Club & Resort. 
Golfen, omgivningen, boendet, maten och servicen. Allt, håller 
toppklass!. Anläggningen består av en 18-hålsbana som rankas 
som en av de absolut bästa i Asien, och det är dessutom den enda 
golfbanan i Thailand som listats på ”Golf Digest´s Top 100 cour-
ses” utanför USA. Numera är även den nya 9 hålsbanan öppnad 
så vi erbjuder en 27-håls anläggning som slår allt i Asien. 

Boende
På Black Mountain Golf Club & Resort bor du i helt nyproducerade 
villor som ligger i direkt anslutning till den nya delen av banan. 
Alla villor har en egen pool med terrass och inredningen bjuder på 
en skön balans mellan skandinavisk och thailändsk stil. Klubbhu-
sets restaurang rekommenderas. Förvänta dig en smakupplevel-
se där det svenska och thailändska köket möts på ett spännande 
sätt.

Golf 
När du kliver ut på banan kommer den spektakulära vyn med 
berget Black Mountain i bakgrunden, ta all din uppmärksamhet. 
Känslan av att befinna sig mitt i ett golfparadis kan knappast bli 
starkare. Alla 18 hål är väl genomtänkta från tee till green, och 
passar både nybörjare och elitspelare. Banan kan spelas både 
ifrån de främre utslagsplatserna vilka är lite kortare och snällare, 
och från de professionella utslagsplatserna som innebär verkli-
ga utmaningar även för världseliten. Den nya niohålsslingan ger 
Black Mountain bredd och ni får en väldigt varierad upplevelse. 

360golf.se & 360 Travel Group
360 Travel Group AB som är en total researrangör som ställer 
lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. Vi är medlemmar 
I Svenska Resebyråföreningen och bedriver resebyråverksamhet 
och är specialiserade inom golfresor, träningsresor och konfe-
rensresor. Bolaget bedriver olika varumärken som representerar 
olika typer av resor varav 360golf.se är kärnan i verksamheten.  

Black Mountain Golf Club & Resort

3-10 februari 2018 – Golfskola med Markus Forsbohl

Hua Hin, Thailand

PRIS FRÅN: 12.965:-

Bo och spela på Asiens bästa golfbana! 

Rese- och golfpaket inkluderar
 • Flyg ingår inte (ta kontakt med oss om ni önskar hjälp)
 • Flygtransfer från Bangkok arrangeras per förfrågan

Black Mountain Golf Club & Resort
 • 7 nätter del i tvårumsvilla med egen pool (delas av två personer)
 • Inkluderar 7 frukost & 7 middagar exklusive dryck
 • 5 greenfee inkl caddyfee (caddie dricks tillkommer per runda)
 • Golfskola/spelresa enligt PRO 

Pris per person: 12.965 kr

Frivilliga tillägg
Enkelrumstillägg: 2995 kr (eget sovrum)

Övriga rumskategorier
Bokas på hemsidan eller per telefon

Bokning och betalning
Bokning av resor görs på vår hemsida eller via telefon. Ni behöver 
uppge för- och efternamn, adress, telefon och personnummer på 
samtliga resenärer. All betalning hanteras av Klarna som erbjuder 
kortbetalning. 

Gå vidare till bokningen av denna resa genom att klicka här

Kontakta oss
Epost: bokning@360golf.se 
Telefon: 0770-220 111

Markus Forsbohl | PGA Professional

markus.forsbohl@pgasweden.com

070 843 04 40

360 Travel Group    |   Arenavägen 29, 8 tr, 121 77 Johanneshov  |   Tel: 0770-220-111   |   bokning@360golf.se

http://www.360golf.se/sv/bookingform/1325

