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Englands Golf coast, The Ambassador 

Det är ett charmigt litet hotell centralt med personlig service. Det finns bara 
8 rum på hotellet. De är rymliga och individuellt inredda med en klassisk 
design. Man har lagt en stor omsorg på att gästerna ska bo bekvämt, så här 
finns sköna sängar med mjuka täcken, fluffiga kuddar. Alla rum har LCD-TV, 
gratis WiFi, väckarklocka, dusch, hårtork och centralvärme.  

 
Till frukost serveras du en 
klassisk engelsk frukost, 
tillagad på finaste, lokala 
råvarorna. Det står man sig 
bra på för en dag på 
golfbanan! Restaurangen har 
fått fina utmärkelser och är 
populär även bland ”the 
locals”.  
 
Southport är perfekt beläget 
nära den här regionens 
fantastiska linksbanor.   
Hillside Golf Club betraktas 
som den bästa, brittiska 
golfbanan, som inte har haft 
Open Championship ännu. 

Banan ligger ett stenkast från Royal Birkdale och liknar på många sätt sin 
granne. Southport & Ainsdale Golf Club har varit värd för två Ryder Cup-
matcher, 1933 och 1937. Det här är en av James Braids storslagna skapelser, 
en genuin linksbana, placerad bland sanddynerna på nordvästra kusten. 
Hesketh är den äldsta golfklubben i Southport, belägen bland sand-dyner i 
den norra änden av ett känt naturreservat. Banan är en blandning av links- 
och parkbana. Banan används regelbundet som kvalbana till The Open. West 
Lancashire är en mycket populär links-bana, som även används som 
slutkvalbanan till The Open. Det är en lång och omväxlande mästerskapsbana 
där utmaningarna varierar kraftigt beroende på väder och vind. 
 
Följ ”the Reds” live i på Anfield i Liverpool! Britterna är ett fotbollstokigt land 
och stämningen är något som man bara måste uppleva på plats, inte minst 
uppladdningen på någon lokal pub före matchen. Vill du uppleva stämningen 
live, kolla gärna in www.footballtravel.se för aktuella matcher. Vi hjälper till 
att ordna biljetter! 

 
Fakta  
RUM: 
8 rum 

FACILITETER: 
Utomhuspool, inomhuspool, 
turkiskt bad 

AVSTÅND: 
Liverpool flygplats 49 km 
Hesketh Golf Club 2 km 
Hillside Golf Club 4 km 
Southport & Ainsdale 5 km 
Formby Hall Golf Resort 8 km 

 

 

 

 

 

Upptäck links golf på 
Englands Golf Coast!  
Charmiga kuststaden 
Southport, 32 km fån Liverpool, 
är den perfekta 
utgångspunkten för spel på 
områdets suveräna banor. 
Ambassador Townhouse är 
beläget på promenadavstånd 
till Southports shoppinggatan 
och vackra strandpromenad. 
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