
Världsstaden och den eviga staden 
Rom är självklart ett måste när du bor 
på Parco de’ Medici. Golfanläggningen 
är i det närmaste perfekt placerad i 
närhet av stadens enorma utbud, men 
ligger ändå ostört. Här kan du spela 
golf på förmiddagen och sedan sätta 
dig på hotellets shuttle-bus direkt 
in till närheten av Piazza Venezia i 
centrala Rom. Resan tar 25 minuter, 
kan det bli smidigare? Rom är en helt 
fantastisk stad, som knappt går att 
beskriva med ord. Vi arrangerar där-
för en guidad tur, som tar dig ett par 
tusen år bakåt i tiden om du så önskar. 
Roms centrum är förhållandevis litet 
och du kan med lätthet promenera 
mellan kända sevärdheter som Colos-
seum, Forum Romanum och Fontana 
di Trevi.

 PGolfen:
Parco de’ Medici är en parkbana med 
27 utmanande hål, en halv wedge från 
hotellet. Banan är ritad av italienaren 
Massimo Manelli, men tack vare att 
Jim Fazio var med i designarbetet 
går banan i amerikansk stil med gan-
ska mycket vatten, stora greener och 
läckert utlagda bunkrar. Hålen är inte 
överdrivet långa, men alla är utma-

nande – antingen genom välplacerade 
bunkrar eller vattenhinder. Greenom-
rådena är väldesignade med snabba 
och lagom ondulerade greener. Låg-
handicaparen trivs med de utmanande 
greenområdena där varje attack på 
flaggan kräver precision. Medel- och 
höghandicaparen har å andra sidan 
ofta stora ytor att landa bollen på, och 
kan njuta av de vackra vattenhinderna 
och den utsökta kvaliteten.

 PHotellet: 
Sheraton Golf Hotel
Sheraton Golf Hotel ligger intill golfba-
nan, håller god 4-stjärnig standard och 
har en italiensk prägel på inredningen 
som ger en varm och intim känsla. 
Här finns ett flertal restauranger och 
barer och som Golf Plaisir-gäst har 
du självfallet rabatterade priser i både 
restaurang och bar. Söker du alterna-
tiv till hotellets restaurang finns det 
ytterligare ett par matställen inom 
gångavstånd. Om du nu inte vill åka in 
till centrala Rom vill säga! Tack vare 
hotellets shuttle-bus tar du dig smidigt 
fram och tillbaka och kan verkligen 
njuta av både storstad och lugnet på 
Parco. 

Åk med Christian Mattfolk och upplev fantastiska Rom!
DATUM:
12 - 19 april, 2014

I prIseT Ingår:
Flyg stockholm - rom t/r 
golfbagstransport och skatter
Transfer flygplats-hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på sheraton golf Hotel
Frukostpension
Obegränsad greenfee på parco de’ Medici
gruppträning med Christian Mattfolk
service av golf plaisirs ortspersonal

FrIvIllIgA TIllägg:
Enkelrum: 2 995:-
Avbeställningsskydd: 400:-
Golfbagsförsäkring: 195:-

AnMälAn:
För att anmäla dig till resan, besök följande 
sida:
www.golfplaisir.se/veckefjarden
Observera att antalet platser är begränsat till 
24 stycken. Det ska vara minst 8 deltagare för 
att resan skall genomföras.
Anmälan skall vara golf plaisir tillhanda 
senast den 7 januari, 2014. 

PRIS: 13.995 kR
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