Golfpaket Rom
Sheraton Parco de´Medici Rom Hotel

Den optimala kombinationen: golf och kultur i en av Europas mest kulturella stad!
Efter att ha landat i Rom på Fiumicino Airport, så når man hotellet på ca 10 minuter. Här
möts man av ett stort Sheraton hotell, som genom åren visat sig vara mycket populärt. Det
väljs av turister som vill bo nära Roms centrum och samtidigt kunna koppla av från ett
folktätt centrum med bl.a golfspel i en fin närliggande natur.
Till stadens centrum erbjuds en shuttle buss eller alternativt tar man en TAXI. Till centrum av
Rom tar man sig på ca 15-20 minuter, lite beroende på trafiktäthet.
Golfbanan i direkt närhet har 27 hål med karaktär av parkbana. Banan spelas i lugn och
naturskön miljö. Man kan spela sin golfrunda på förmiddagen och har gott om tid att nå
Roms centrum därefter utan att känna sig jäktad.
Utbudet av kultur i Roms centrala delar är nära nog oändligt. Allt från den gamla historiska
delen till de läckerheter som serveras i stadens restauranger, frukt- och glassbarer mm mm.
Man kan med fördel gå till eller ta en rundtur med någon av de ”hop on hop of bussar” som
finns för att nå sevärdheterna. Det gäller att vara förberedd på att turisttätheten är hög och
att köer för inträden är vanligt.
En resa till Rom följs gärna av ytterligare en ny resa hit, eftersom utbudet är så stort.
Läs mer om Parco de´Medici på www.sheraton.com/parcodemedicirome
Upplägg/planering av resan:
Resan kan med fördel göras i relativt liten grupp med eller utan gruppledare på valfritt
datum/vecka. Golf & Culture kommer att arrangera gruppresor med koordinerande ledare
allt eftersom intresse visas från resenärer. De som väljer att åka på egen resa ges grundlig
information om praktiska saker som gör resan lätt att genomföra på egen hand.
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Antal dagar på hotell samt golfrundor kan väljas efter önskemål. Här ett par exempel:
Alternativ 1:
I golfpaketet ingår:
5 nätter i del av dubbelrum inkl. frukost
1 välkomstmåltid inkl. vin och vatten
4 golfrundor på näraliggande Parco de´Medici Golf Club
Förbokade starttider
Rabatterade priser i golfrestaurang samt hotell bar/restaurang
Pris: 6750:-

Alternativ 2:
I golfpaketet ingår:
4 nätter i del av dubbelrum inkl. frukost
1 välkomstmåltid inkl. vin ochvatten
3 golfrundor på näraliggande Parco de´Medici Golf Club
Förbokade starttider

Pris: 5 700:Flyg samt transfer bokas efter önskemål. Golfklubbor kan hyras på plats om så önskas.

Kontakta Gunnar via telefon eller mail så resonerar vi om ett lämpligt upplägg av resan. Vi kan gärna
skapa det paketinnehåll som passar er bäst. Flyg och transfer erbjuds också vid bokningen.
En intresseanmälan för gruppresa tas emot med fördel.
Välkomna!
Gunnar
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