Fakta
RUM:
75 rum
FACILITETER:
Gym, inomhuspool
utomhuspool, spa

Carnoustie Resort

Oavsett om du funderar på att anta utmaningen i Carnoustie Championship
Course och kvalbanorna till Open, eller bara letar efter några avkopplande
rundor, kommer du ha en minnesvärd golfsemester här på Carnoustie!

AVSTÅND:
Edinburgh Airport 112 km
St Andrews 39 km

Carnoustie området präglas
av golf, här finns förutom
Carnoustiebanorna ett 30-tal
banor belägna i och runt hela
det gamla grevskapet Angus
och staden Dundee. Här finns
Ayrshire har mil efter mil där
även härlig natur och vackra
golfbanorna som smälter in
byar, livliga städer och
som länken mellan hav och
utmärkta 19:e hål!
Carnoustie är golfhistoria, det
land. Genuina linksbanor som
är hem för den mytomspunna
formats under århundraden av
Championshipbanan,
där
världens golflegender genom
århundraden har fått bekänna färg. Här har The Open Championship
spelats många gånger senast 2007. Carnoustie är beläget knappt fyra mil
norr om St Andrews. Det här en elegant 4* golfresort med en av världens
mest utmanande banor på anläggningen. Hotellet ligger mellan 1:a hålets
tee och 18:e hålets green på Championship banan som varit värd British
Open.
Hotellet har 75 elegant inredda rum, många med utsikt över banan. Alla
rum är utrustade med hårtork, byxpress, strykjärn och strykbräda. Det finns
även tillgång till WiFi.
Här äter man gott i den prisbelönta Dalhousie restaurangen, som har en AA
Rosette. Menyn erbjuder ett brett utbud av lokalt nylagade rätter. Det finns
en fullständig barmeny i Calders Bar.
Carnoustie har ett brett utbud av faciliteter med ett komplett Spa och
Wellness område.
Här på Carnoustie har man
spelat golf i över 400 år. Direkt
utanför dörren ligger den
historiska
mytomspunna
Championship banan som har
utmanant
många
golflegendarer. På anläggningen
finns
ytterligare
två
18
hålsbanor. Championship banan
anses som en av de tuffaste
banorna i världen. Den kräver
långa drives och har en ruff som är tjock och nästan ogenomtränglig.

Carnoustie Resort, med en
av världens mest
utmanande banor!

TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se
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