Fakta

Roganstown Hotel & Country club
Roganstown Hotel & Country club är beläget i staden Swords på den
Irländska landsbygden, endast 20 minuter från den pittoreska
kuststaden Malahide. Det är charmig familjedriven golfresort som
erbjuder avkoppling i lugn miljö men samtidigt nära till storstadspulsen.
Det är en fyrstjärnig resort och här möts man av en trevlig personal
och god service.

Charmig genuin golfresort
utanför Dublin
”lrland är ett land med vänner
som du ännu inte träffat och
minnen som väntar på att
skapas.” Det stämmer
verkligen här på Roganstown.

Hotellet erbjuder lyxiga
välutrustade rum, som
har
teoch
kaffefaciliteter,
byxpress,
hårtork,
strykjärn
och
strykbräda.

RUM:
52 st rum, fritt Wifi
FACILITETER:
Inomhuspool, gym
AVSTÅND:
Dublins flygplats 10,5 km
Dublin centrum 21 km
Roganstown GC på
anläggningen
Portmarnock GL 16 km
St Annes Golf Club 22 km
The Island 12,5 km
Malahide GC 14 km
Donabate 12,5 km
Corballis 12,5 km km

Roganstowns trevliga
restaurang McLoughlins
erbjuder ett bra utbud
av mat och dryck. Här
kan man avnjuta en
söndagslunch,
afternoon tea och en
god trerätters middag lagad på lokala råvaror. Baren erbjuder även
drinkar och rätter som kan avnjutas i en avkopplande miljö i loungen
för medlemmar och boende.
Ta hand om hela dig vid Sakura Spa på Roganstown Hotel & Country
Club. (Sa-Ku-ra betyder "cherry blossom" på japanska) är en holistisk
tillflyktsort av lugn för kropp och själ. I Japan är körsbärsblommor är en
metafor för livet, omfattas av Yin och Yang - symboler som visar balans
och harmoni. Här kan du byta stress med lugn och ro. Det finns en
omfattande Spamenyn både för män och kvinnor.
Här bor du vid golfbanan. Roganstown är en mästerskapsbana som
uppskattas av golfare på alla nivåer. Banan är designad av den
legendariske irländska golfaren Christy O'Connor Jnr. Det är en
parkbana som ligger bland sjöar och böljande kullar. Härifrån har man
även nära till många andra 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. 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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