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Hotel Meteropolitan 

 
Det här är ett mycket charmigt 3* hotel. Det är placerat mitt i den gamla 
delen av Bologna, direkt vid den stora shopping gatan Via Indipendenza. Här 

bor man mitt bland Bolognas 
härliga gågator, restauranger 
vackra historiska byggnader. 
Rum 
 
Hotellet har 50 individuellt 
inredda rum. Det finns fritt Wifi 
på hela hotellet. 
Det är ett litet hotell där man 
bara servrar frukost. Men 
utanför dörren ligger ett enormt 
utbud av fantastiska 
restauranger, barer som bara 
väntar på att upptäckas och 
avsmakas. Här finns en mysig 
lounge och inom kort invigs en 
härlig takterass där man har en 
magnifik vy över Bologna.  
 

 
För golfen kan du välja bland regionens fina banor som ligger mellan 7 – 70 
km från hotellet. Bologna Golf Club är en av de klassiska italienska 
golfbanorna som grundades 1959. Den ligger vackert med härliga vyer över 
det böljande landskapet. Le Fonti Golf Club, är belägen i Sillaro dalen, 

omgiven av mjukt böljande 
kullar. Det är en variationsrik 
banan som uppskattas av både 
erfarna spelare och nybörjare. 
Modena Golf Club är en av de 
finaste golfba-norna i Italien. 
Det är en utmanande banan 
med stora greener djupa 
bunkrar och strategiska 
vattenhinder. Italian Open 
firade sitt 50 års jubileum på 
banan. 

 
 
 

 
Fakta  
RUM: 
50 st rum 

FACILITETER: 
Inomhuspool, gym   

AVSTÅND: 
Bologna flygplats 7 km 
Bologna city 0 km  
Bologna Golf Club 18 km  
Le Fonti 35 km  
Modena Golf 45 km  

 

 

 

 

GOLF: 
Le Fonti, Bologna Golf Club, 
Modena Golf 

 

 

 

Golfresa till Bologna är 
Italien i koncentrat  

Det är även huvudstaden i 
Emilia Romangna som är en 
av Italiens rikaste regioner 
och känd som världens 
gastronomiska huvudstad! 
Området bjuder på fina 
golfupplevelser med flera 
riktigt fina banor som ligger 
en bit utanför staden. 
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Upplev mer på din golfresa 
 
 

Krydda din golfresa 
Lär dig lite mer om Italiensk matlagningskonst. Här är en bra 
4 timmars matlagningskurs för dig som vill kunna göra typisk 
hemlagad lasta som Tagiatelle och Tortellini med Bolognese 
sås.  
Kostnad 1 000 SEK per person  
 
 

 
Vinprovning 
Vinprovning vid vingården "Umberto Cesari" 
Smaka av regionens underbara viner och följ hur vinet blir till 
från druvan till glaset.  Vingården "Umberto Cesari" är vackert 
belägen i Castel San Pietro terme, bara några kilometer från 
Le Fonti GC. Här börjar vinprovningen med att får du bekanta 
dig med vingården och se vart druvorna odlas. (de har vita 
och röda druvor), sedan besök av vinkällaren och lagringen av 
vin. Vinprovning av 3 olika slags vin görs av vin expert: - 

mousserande vitt vin (Pignoletto) med några korvar - rött vin (Sangiovese) med typiska salt bröd – söt 
dessert vitt vin (Albana passito) med några kex 
Kostnad 250 SEK per person  

 
 

Ferrari Experience 
Muséet är beläget i Maranello är bara 5 km från Modena 
GC. Här finns denna mytomspunna bils historia och 
modeller av Ferrari bilar sedan början. " Ferrari Experience" 
r är ett "allt i ett i kit" med ett besök i Ferrari museet, 
testkörning av en Ferrari, besök hos en Balsamvinäger 
producent med mat och vinprovning samt lunch. Kostnad 
1 850  SEK per person 
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