Fakta
RUM:
6 rum
FACILITETER:
Lobby

Golf View Guest House

Golf View är beläget med utsikt över den 14: e & 18: e greener av den
världsberömda Prestwick Golf Course, platsen för den första Open Golf
Championship 1860. Det här här är ett 4-stjärnigt viktorianskt pensionat
där charm och elegans kombineras med komfort och lyx. Värdparet Neil
and Alison Ferguson är måna om att du ska få en bra vistelse på deras
B&B.
Det är ett litet Guest
House med bara 6 rum. De
är trevliga och individuellt
Genuina golfupplevelser
inredda. Har du spelat i
mellan hav och land
regn och behöver torka
golfkläderna finns det ett
Ayrshire har mil efter mil där
torkrum på hotellet. Här
golfbanorna som smälter in
kan man få en riktigt bra
som länken mellan hav och
start på dagen! Golf View
bjuder på riktigt speciella
land. Genuina linksbanor som
frukostar med endast
formats under århundraden av
färska råvaror, rikliga
portioner och hälsosamma
väder och vind.
alternativ. Golf View har
en
charmig
och
välkomnande atmosfär. Det finns trevliga sällskapsutrymmen där man
kan samlas och summera dagens golfrunda.

AVSTÅND:
Edinburgh Airport 115 km
Glasgow Airport 61 km
Prestwick St Nicholas 1 km
Dundonald Golf Club 12 km
Kilmarnock Barassie 11 km
Auchentoshan Distillery 74 km
Glengoyne Distillery 64 km
Arran Distillery 73 km

Kombinera din golfresa till Prestwick med att lära dig mer om skottsk
whisky. Här i Prestwick har man bra läge att besöka de lokala
destillerierna som Auchentoshan Distillery, Glengoyne Distillery samt
vid ön Arran Arran Distillery.
Här bor man med perfekt utgngspunkt till Prestiwcks många golfbanor.
Direkt utanför dörren ligger den historiska Prestwick Golf Course sedan
avlöser den ena golfbanan den andra som ett pärlband längs med hela
kusten. Det finns många klassiska, historiska linksbanor att välja mellan
vid ett första besök skulle vi rekommendera: Prestwick St Nicholas.
Banan ligger vackert med utsikt mot Ailsa Craig i söder och ön Arran i
väst. Dundonald ligger, liksom många andra banor i detta område, längs
med Ayrshire-järnvägen. Kilmarnock (Barassie) en linksbana som andas
golftradition då den grundades redan 1887. Banan används som
kvalbana till British Open
För mer infomation Se filmen och inspireras!
TEL 035 356 81
EMAIL info@golfjoy.se
www.golfjoy.se

ADRESS KarlXI:s 27
ÖPPETTIDER mån-fre 09.00-17.00

