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Daniel Ström - PGA Professional
Husby GC
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BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB & RESORT 
Följ med PGA Professional              Daniel Ström till

Golfskola till Black Mountain Golf Club & Resort
Datum 5 - 13 nov 2015 (resan är möjlig att förlänga)

Pris inkl flyg, halvpension, 5 dagar golf mm. endast 17 495:-(ord.pris 18 495:-)

Världsklass!  

Mer än så behöver man egentligen inte säga 

när man ska beskriva Black Mountain Golf 

Club & Resort. Här är allt så bra det bara kan 

vara. Golfen, omgivningen, boendet, maten 

och servicen.

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 courses” utanför USA. 

Det finns även en fantastisk korthålsbana 

precis där du bor och varje runda spelas med 

stöttning från en egen caddie. Här trivs både 

nybörjare och elitgolfare. 

Anläggningen genomsyrar grundarens, Stig 

Notlövs ledord: “Är det inte omöjligt är det 

lätt”. Det ger en bra bild över hur högt ribban 

är satt på denna fantastiska anläggning. 

Black Mountain Golf Club & Resort är 

delägare i Nordiska Golfskolor Travel AB och 

under högsäsong arbetar personal från oss 

på plats och assisterar anläggningen, för att 

du ska få bästa tänkbara upplevelse. 

 

Ta chansen att besöka Black Mountain - en av 

Asiens absolut bästa golfanläggningar. 
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Banan
Black Mountain är en av de mest spän-
nande, utmanande och minnesvärda 
banorna i Asien. Den utmanande men 
spelbara layouten ligger i en fantastisk 
terräng, med sammankopplade vatten-
drag, böljande fairways och greener i ett 
hisnande naturlandskap. Black Mountain 
rönte stor uppmärksamhet under sin 
öppning 2007. Efter sju år, har banan fått 
många prestigefyllda utmärkelser, bl.a.

Mat
Utsikten från klubbhusets restaurang 
ger en vy över stora delar av banan. Här 
serveras all mat från en välmeriterad 
svensk kock med sin personal. Förvänta 
dig en smakupplevelse utöver det vanliga i 
en perfekt thailändsk och svensk balans. 

Boende
De helt nyproducerade villorna i un-
derbar balans mellan skandinavisk och 
thailändsk stil innefattar en lyx utöver 
det vanliga. Alla villor har egen pool med 
terass och ligger i direkt anslutning med 
den fantastiska korthålsbanan. Inom 
gångavstånd ligger Black Mountain Water 
Park och Wake Park som är mycket 
uppskattat som familjeaktivitet eller för 
kompisgänget. 

Träningsområden
Banans driving range är en av de bäst 
utrustade i Thailand. Närspelsområdet 
- med greener, bunkrar och chippingom-
råden som motsvarar dem på banan - 
innebär att du kan arbeta på ditt närspel 
spel under verkliga spelförhållanden. 
Black Mountains utmanande par-3 bana, 
med vatten på varje hål, slingrar sig 
genom en naturlig dalgång och är det per-
fekta sättet att finslipa dina närspelfär-
digheterna. Den innovativa bandesignen 
inkluderar den tredje greenen, formad 
som kartan över Sverige, och flera hål har 
branta sluttningar från upphöjda greener.  
Par-3 banan håller samma höga finish 
som mästerskapsbanan och erbjuder ett 
trevligt sätt att börja eller avsluta din dag 
på Black Mountain. 

Black Mountain Golf Resort
Avresa: 5 - 13 november 2015
Flyg tur & retur till Bangkok 
från Stockholm/Arlanda
Inkl flygskatt och golfbagtransport
Transfer tur & retur Bangkok
7 nätter med del i DBL med halvpension, 7 
frukost & 5 middagar
5 rundor golf med fria rangebollar
Golfskola enligt PRO
Transfer tur & retur Bangkok
Enkelrumstillägg: 2.195 kr/pers

Premiärerbjudande: 17 495 kr

Ordinarie pris: 18.495 kr
(varav 3000:- i anmälningsavgift)

Vill du förlänga din resa? 
Boka eget flyg med ett avdrag om 5500 kr
Extra natt, del i dubbelrum om 700 kr*
Extra natt, enkelrum 1400 kr*
Kontakta oss via e-post:
bokning@nordiskagolfskolor.se

Boka din resa direkt på nätet
Du kan boka din resa under din profilen av din 
golfinstruktör. Behöver du hjälp?
Kontakta oss via e-post:
bokning@nordiskagolfskolor.se

Anmälan senast 5 augusti 2015, anmälan är 
bindande och anmälningsavgift återbetalas ej.

Om du inte har tillgång till e-post kan du nå 
Nordiska Golfskolor Travel på telefon 08-549 
000 60 och lämna oss ett meddelande så tar 
vi kontakt med dig. 

Information av PRO
För mer information om golfresan ta kontakt 
med Daniel Ström
e-post: daniel@golfcoaching.se
Telefon 073-917 29 01

Alla villor har egen pool med terass och ligger i 
direkt anslutning till korthålsbanan

Den utmanande men spelbara layouten ligger i en fantastisk terräng, har sammankopplade vatten-
drag, böljande fairways och greener i ett hisnande naturlandskap.

“BEST CHAMPIONSHIP COURSE IN 
THAILAND” 2011-2014, “

“BEST COURSE I ASIA PACIFIC 2014, “

“BEST CHAMPIONSHIP COURSE 
I ASIA PACIFIC 2014”OCH”

“TOP 100 UTANFÖR USA “, 
GOLF DIGEST 2012-2013.

Bokning & Bekräftelse

Vid anmälan erhåller du faktura på anmälningsavgift samt övrig information om betalning. 
För att boka din plats på resan skicka ett e-post meddelande med följande information:

Skickas till e-post: 
bokning@nordiskagolfskolor.se
Rubrik: 
Resa med “Tränarens namn” “Datum för resa”

Anmälan:
Namn (enligt pass),  E-post & Telefonnummer
Enkelrum eller Dubbelrum

* med reservation för ändringar


