
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Reittilennot Helsinki – Chiang Mai – Helsinki 
(via Bangkok) / Finnair + Bangkok Airways 

 

 13 yön majoitus Imperial Mae Ping Hotel * * * * 
kahden hengen huoneessa 

 

 Aamiainen 
 

 6 x green fee alueen huippukentillä sis. caddy feet 
(1 x Summit Green Valley, 1 x Alpine Golf Club, 
2 x Chiang Highland Golf, 2 x Mae Joe Golf Club) 

 

 Lento- ja golfkenttäkuljetukset kohteessa 
 

 Pro Juha-Matti Vuorisen rajaton golfopetus sekä 
matkaopaspalvelut 

 

Imperial Mae Ping Hotel sijaitsee aivan Chiang Main keskustassa, 

tarjoten vieraanvaraisen majoituksen Pohjois-Thaimaan tyyliin. Huoneet 
on sisustettu elegantisti, käyttäen ylellisiä perinteisiä materiaaleja. 
 
Hotelli on tunnettu hyvästä ravintolavalikoimastaan ja löydätkin peräti 
neljä eri tyylistä ravintolaa, joissa tarjotaan thaimaalaista, japanilaista ja 
kiinalaista ruokaa sekä kansainvälisiä makuja. 
 
Hotellilta pääset helposti paikallisten nähtävyyksien pariin. Vieraile 
esimerkiksi Ton Lamyain kukkamarkkinoilla tai lähde veneretkelle Mae 
Ping -joelle. 
 
Huoneita:  371 
 
Huoneissa:  ilmastointi, kahvin- ja teenkeittovälineet, TV,  tallelokero, 
  hiustenkuivaaja, puhelin, silitysvälineet pyynnöstä, mini- 
  baari, jääkaappi, ilmainen wifi 
 
Ravintola: 4 ravintolaa, kahvila, baari 
 
Lisätiedot:  juhla- ja kokoustilat, valuutanvaihto, business center, 24h 

vastaanotto ja huonepalvelu, wifi, pesulapalvelut, 
 spa, kuntosali, 2 uima-allasta 
 
Lähin golfkenttä: Summit Green Valley 15,5 km, Alpine Golf Club 30 km, 

Chiang Highland Golf 40 km, Mae Joe Golf Club 19,5 km 
 

Lentokentät: Chiang Mai 7 km 

 

>>  www.imperialhotels.com 
 
 
 

 

Imperial Mae Ping Hotel  

 

GOLFMATKA – Thaimaa 
> Golfpassin ohjattu pelimatka, Chiang Mai 14 vrk 

 
26.11. - 10.12.2017 

Upea Thaimaa ja rajaton golfopetus! 

http://www.wannarahotel.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Menolento  /  su 26.11.2017 

 Helsinki       Bangkok Bangkok  ChiangMai  

    17:05         07:25 (+1)    09:45         11:00  

Paluulento  /  su 10.12.2017 

 ChiangMai   Bangkok   Bangkok    Helsinki  

     19:10           20:30   23:55         06:05 (+1)  

Summit Green Valley lepää upeissa maisemissa, vuoriston 

ja satojen palmujen katveessa. Vesi tulee peliin lähes jokai-
sella väylällä. Greenit ovat suuria ja nopeita. 
 
Alpine Golf Club on entisen riisipellon päälle rakennettu 

kumpuileva kenttä, joka on isännöinyt useita kilpailuja. 
 
Chiang Highland Golf on valittu yhdeksi Aasian Top3-ken-

täksi vuonna 2015. Championship-kenttä tarjoaa mykistävät 
maisemat vuoristoon ja haastetta kaikentasoisille pelaajille.  
 
Mae Joe Golf Club on suunniteltu mukautumaan olemassa-

olevaan kauniiseen maastoon. Greenit ovat suuria.  
 
>>  www.summitgreenvalley.com/ 
>>  www.alpinegolfclub.com/ 
>>  www.chiangmaihighlands.com/golf/ 
>>  www.maejogolfclub.com/home.php 

 
 

 Bägin kuljetus lennoilla arviolta +120€ / bägi / 
menopaluu (maksetaan lentokentällä) 
 

 Huone yhdelle + 450 € / 13 vrk 
 

 Mahdollisuus osallistua erilaisille päivä- tai 
puolipäiväretkille. Kohteina esimerkiksi temp-
pelit, eläintarha, yösafari, Tribal Museo tai ele-
fanttipuisto. Retkien hinnat osallistujamäärästä 
riippuen 20-100€. Sisältää kuljetukset ja mah-
dolliset pääsyliput. 
 

 Caddyn tippi 300bht (n. 7,50€) / kierros 

Hinta 2860 € / hlö / kahden hengen huoneessa 

Lennot ovat Finnair-lentoyhtiön lennot Helsinki – Bangkok – 
Helsinki ja Bangkok Airways -lentoyhtiön lennot Bangkok – 
Chiang Mai – Bangkok. 
 
Lentohintaan sisältyy kirjattava matkatavara (max. 20kg) sekä 
käsimatkatavara (max 5kg). 
Bägin kuljetus lennoilla lisämaksusta, maksetaan 
lentokentällä. Finnairin lennoilla maksu +120€ kattaa 
mahdollisesti myös Bangkok Airwaysin lennot. Varmistuu 
vasta lentokentällä. 

 

Matkalla pelattavat golfkentät  6 x 18 reikää 

  Lisämaksusta: 

Matkanjohtajan palveluista 
vastaa Pro Juha-Matti 
Vuorinen, joka asuu 
talvikuukaudet Thaimaan Hua 
Hinissa. Kesäisin Juha-Matti 
opettaa Nakkilassa, Raumalla ja 
Alastarolla. 
 
Matkaan sisältyy matkanjohtajan 
palveluiden lisäksi rajaton golf-
opetus eli voit halutessasi sopia 
Pron kanssa treenit ennen kier-
roksia tai vaikkapa vapaapäivälle 
niin monena päivänä kuin haluat. 
Pro järjestää mielellään retkiä 
alueen nähtävyyksille ja vinkkaa 
myös parhaat ravintolat ja 
ostospaikat. 
 
Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

 
 

 
 

Lennot 
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