Fakta
RUM:
138 st rum, fritt Wifi
FACILITETER:
Inomhuspool, gym

Grand Hotel Malahide
Här bor man på trevliga Grand hotell med gångavstånd in till den charmiga
kuststaden Malahide. Här kan man strosa på den härliga strandpromenaden
vid marinan, som har färgstarka butiker, trevliga hus med välskötta små
trädgårdar. Det är en bra utgångspunkt för att upptäcka några av Irlands
bästa banor. Grand Hotel Malahide är fyrstjärnigt och här möts man av en
trevlig personal och god
service.
Hotellet har 138 välutrustade
Golfresa till Irland
rum, som har te- och
Här bor man på trevliga Grand
kaffefaciliteter,
byxpress,
hårtork,
hotell med gångavstånd in till
bredbandsanslutning, satellitden charmiga kuststaden
TV-kanaler. Hotellet erbjuder
Malahide och perfekt
ett bra utbud av mat och
dryck. Palm Court Carvery
utgångspunkt att upptäcka
serverar allt från lätta
några av de allra bästa links
mellanmål till en trerätters
banorna på Irland.
meny. Coast Restaurant, som
har en vacker utsikt över
Malahides mynning och den
fina The Islands golfbana i
bakgrunden, serverar frukost samt middag. Matt Ryan Bar har en enklare
barmeny. På hotellet finns en bra Health Club med spa, som inkluderar ett
välutrustat gym, jacuzzi, bastu och skönhetssalong.
Här i Malahide har man ett bra läge till områdets banor som The Island,
Portmarnock, om man vill spela på riktigt bra linksbanor. Portmanock GL är
en av de bästa linksbanorna på Irland. Den är designad av Bernhard Langer.
Som många av de kustnära banorna, som ligger på den väldränerade sanden,
är Portmanock Links spelbar året om. Malahide Golf Club är belägen vid
kusten vid Malahide. Här finns 27 hål som är designade av Eddie Hackett.
Banan är en trevlig kombination av park och links. St Anne´s Golf Club ligger
belägen i ett naturreservat som skyddas av Unesco på ön Bulls Island precis
i utkanten av Dublin. Det är en mycket platt linksbana utan några större
sanddyner, vilket gör att vinden är en stor faktor i spelet. The Island GC
grundades i början av 1890-talet. Den jämförs med banor som Ballybunion
och Murvagh. Havet omger banan på tre sidor. Det finns många fler banor
att välja mellan, kolla gärna in vår golfguide för fakta och inspiration eller
kontakta oss för tips. I din offert kommer förslag på banor men har du andra
önskemål är det bara att höra av sig!
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AVSTÅND:
Dublins flygplats 9 km
Dublin centrum 14 km
Portmarnock Golf Links 1 km
Malahide GC 5 km
St Annes 10 km
St Margarets 15 km
Donabate 19 km
Corballis 20 km
The Island 21 km

:

ADRESS KarlXI:s 27
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