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The Lodges at Prince's 
Prince golfanläggning ligger i Kent, en timme öster om London. Här hittar 
man ett kluster av Englands allra bästa linksbanor. Här njuter man klassisk 
links golf med ett bekvämt boende direkt vid banan med utsikt över de vita 
klippor Ramsgate. Lodge at Princes ligger cirka 12 minuters bilresa från 
Sandwich medeltida centrum, med traditionella pubar, fristående butiker 
och gallerier och flera historiska kyrkor. Centrala Canterbury är cirka 25,7 km 
bort, och kuststaden Whistable, på norra Kent kusten, är cirka 40,2 km från 
staden.  

The Lodge at Princes ligger vid 
Prince Golf Club i Sandwich. Här 
erbjuds ett elegant boende 
med härliga vyer över 
golfbanan eller mot Sandwich 
Bay och Ramsgate. 
 
Lodges är ett modernt hotell 
med 38 fina rum. Varje rum har 
platt-TV, sittgrupp, te- och 
kaffekokare, eget badrum, 
hårtork och gratis 
toalettartiklar och fritt Wifi. 
Rummen har en fin utsikt över 
banan och kända vita klipporna. 
 
Här äter man gott, Brasserie on 
the Bay Brasserie håller en hög 

kvalitet och serverar en meny med lokalt producerade råvaror. Det finns 
också en mysig loungebar med öppen spis, som serverar ett urval av 
cocktails. När vädret tillåter finns en fin utomhusterrass. Spike Bar vid 
Prinsens Klubbhuset erbjuder enklare rätter eller drink i samband med 
golfrundan. Här kan du starta dagen med en komplett engelsk frukost. 
Det finns ett komplett gym, konferens rum samt ett biljard rum. Hotellet 
erbjuder fri parkering och Wi-Fi. 
 
Golfbanan här är en klassisk links bana med tre fantastiska 9 håls slingor som 
löper längs den vackra sydöstra kusten. De är riktigt utmanande, speciellt om 
vinden blåser in från havet. Greenerna är alltid snabba som skyddas av djupa 
bunkrar. I närheten ligger den mytomspunna Royal St Georges, som 
grundades reda 1887. Det är en av Englands allra finaste linksbanor och har 
varit värd för The Open hela 14 gånger.  

 
Fakta  
RUM: 
38 rum  

FACILITETER: 
gym, fri parkering, biljard, 
gratis wifo 

AVSTÅND: 
Gatwick flygplats 139 km 
Stansted flygplats 163 km 

GOLF  
Princes 0 km  
Royal St Georges 4 km 
Royal Cinque Ports 4,5 km 
Littlestone 56 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upptäck fantastisk golf i 
Kent 
Prince golfanläggning ligger i 
Kent, en timme öster om 
London. Här hittar man ett 
kluster av Englands allra bästa 
linksbanor. Här njuter man 
klassisk links golf med ett 
bekvämt boende direkt vid 
banan med utsikt över de vita 
klippor Ramsgate.    
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