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

Le Robinie
Robinie Golf & Resort är en trevlig golfresort belägen i en lugn och vacker
miljö nära cosmopolen Milano. Destinationen är lättillgänglig från de tre
flygplatserna Malpensa, Linate och Bergamo. Här finns dels ett charmigt,
äldre golfhotell, som ursprungligen är en gammal bondgård samt det nya
resorthotellet. I golfpaketen är det golfhotellet som avses.

Kombinera golf och
Milano

Milano bjuder på så mycket
mer än bara golf, det är en
pulserande stad som bjuder på
fotboll av högsta klass, mode,
skönhet och några av Italiens
bästa golfbanor

AVSTÅND:
Milano centrum 36 km
Malpensa flygplats 17 km
Linate flygplats 53 km
Bergamo Airport 80 km
Bogogno Golf Club 40 km

Golfhotellet har 114 bekväma
rum och lägenheter, alla med en
privat trädgård eller terrass,
minibar, satellit-TV och luftkonditionering.
Det
finns
internetanslutning med kabel på
hotellet. Här kan man äta gott i
någon
av
resortens
tre
restauranger och i det trevliga
klubbhuset vid golfbanan kan
man reflektera över dagens
runda över en god bit mat. Det
finns
trevliga
sällskapsutrymmen och bar på Robinie.

Vill man aktivera sig finns gym, inomhuspool och en ny pitch- och puttbana
med 18 hål, som är upplyst t o m kl. 23.00 samt en 18-hålsputting green
Upplev fotboll i Milano!
Italien brinner för fotboll, det är en passion. Milano har två storlag, Milan
och Inter, med i den högsta ligan, Serie A. Vill du uppleva stämningen live,
kolla gärna in www.footballtravel.se för aktuella matcher. Vi hjälper gärna
till att ordna biljetter.
Robinie Golf Club är en spännande
och utmanande golfbana. Det är
en uppvuxen, något kuperad
parkbanan av mycket högklass.
Bogogno har två 18-hålsbanor
som är designad av Robert von
Hagge. De kombinerar teknisk
kvalitet, vacker natur och
karaktär. Del Conte-banan är en
öppen banan med linkskaraktär. Stora ytor, vattenhinder och en tuff ruff.
Den andra banan, Bonora, har mer karaktär av en parkbana, den går genom
ett kuperat område omgivet av otämjd natur med vattendrag.
TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

GOLF:
Le Robinie Golf och Bogogno
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