
Hela uppslaget är en annons från Italienska Turistbyrå

Matglada Emilia Romagna med kulturen alltid nära 
Den här regionen har sitt namn efter vägen Via Emilia som antikens 
romare anlade, mellan Rimini vid Adriatiska havet och den stora slät-
ten i norr vid Piacenza. Det historiska arvet är ständigt närvarande, 
kulturstäderna ligger som ett pärlband, var och en med sin unika 
karaktär: Bologna, Parma, Modena, Ferrara, Ravenna… Adelspalats och 

slott, stadsmurar och välkomnande torg, butiker och krogar. 
 Men Emilia Romagna betyder också över tio mil obruten strandlinje 
med badhotell, restauranger, teater, dans, musik och temaparker – en 
komplett nöjespalett! 
 För golfaren finns ett stort och lättillgängligt utbud av hög kvalitet. 
Hela 23 mästerskapsbanor öppna 365 dagar om året väntar på dig, 
med kort transportsträcka emellan. Du kan alltså lägga upp en mycket 
omväxlande golfsemester med ständigt nya banor. Med gemensam 
greenfee öppnar sig oändliga möjligheter att utforska golflandskapet. 
 Terrängen sträcker sig mellan havsnära slätter över mjuka kullar 
in mot Apenninernas bergskammar, naturreservaten är många och 
golfupplevelsen kan bli hur spännande som helst. Vid kusten och det 
kustnära inlandet missar du förstås inte exempelvis vackra Adriatic 
Golf Club Cervia, Argenta Golf Club innanför Ravenna eller Riviera Golf 
Resort med amerikanskt breda fairways på kullarna innanför Cattolica. 
 Den kulturintresserade med sikte på inlandets städer provar ex-
empelvis tekniskt intressanta Golf Club Bologna, och är det berg och 
vackra vyer som drar tar du sikte på Modena Golf & Country Club 
och tekniska Croara Country Club högt belägen söder om Piacenza, 
kanske med en sväng förbi lantliga San Valentino Golf Club inte långt 
från Reggio Emilia, bara för att nämna några av regionens många 
intressanta banor. 
 Emilia Romagna är en region som är starkt förknippad med sina 
gastronomiska traditioner. Den matälskande golfaren kan lätt plan-
era en semester som varvar golf med besök hos producenter med 
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direktförsäljning och härliga måltider i byar 
och städer som komplement till klubbarnas 
restauranger. Tusentals stopp som du kan få 
tips om via turistkontoren 
 Är bilar, motorcyklar och design din pas-
sion så har du kommit helt rätt: regionens in-
land kallas också ”the Motor Valley” där Ferra-
ri, Ducati, Lamborghini och Maserati har sina 
rötter, och därmed finns en rad spektakulära 
museum att besöka. 

Vid Lombardiets sjöar, berg och slätter  
Med sina över 70 banor är Lombardiet en re-
gion som håller vad den lovar: varierad golf i 
ett spännande landskap och rikligt med kul-
turupplevelser. Här finns Europas största kon-
centrat av Unesco-listade världsarv, sjödistrik-
tet är otroligt inbjudande, och flygplatserna 
vid Milano och Bergamo gör Lombardiet 
dessutom till den i särklass enklaste regionen 
att ta sig till med klubborna i bagaget. 
 Vid Comosjön ett stenkast från Milano hit-
tar du några av de mest berömda historiska 
klubbarna med en ytterst exklusiv aura, som 
Circolo Golf Villa d’Este som inledningsvis var 
en privatklubb för lyxhotellet med samma 
namn i Cernobbio vid sjön. En lång rad kung-
ligheter, filmstjärnor och industrimagnater 
har gett glans åt banan genom de nästan 
hundra åren sedan öppnandet. Klubben Me-
naggio e Cadenabbia anlades redan år 1907 
i engelsk stil och är Italiens näst äldsta. Den 
ligger högt med fantastiska vyer över sjön. Vill 
du ha omväxling komplettera gärna med när-
liggande Golf club Monticello, Pinetina Golf 
Club, Barlassina Country Club eller någon an-
nan bana i området.  
 Lite längre österut ligger Gardasjön som 
med sitt milda mikroklimat erbjuder golf 12 
månader om året. Mängder av citronträd och 
olivlundar är bevis på det sköna medelhavskli-
matet. Här finns en rad golfresorts av hög in-
ternationell klass, som exempelvis den vack-
ert belägna Arzaga Golf Club. Här ligger också 
det flerfaldigt premierade Chervò Golf Hotel 
Spa & Resort med lyxigt spa och gastronomi 
med regionala toner. Gardagolf Country Club 
spänner över 110 hektar och låter dig spela 

27 panoramiska hål mellan fästningar och 
slott i Valtenesis kuperade terräng. Golf Club 
Bogliaco är omåttligt populär vid Gragnanos 
höjder, och Franciacorta Golf Club tar dig till 
närkontakt med vinfälten som producerar 
riktigt kvalitetsbubbel nära gemytliga lilla 
Iseosjön. 
 Västerut vid gränsen till regionen Piemon-
te öppnar sig terrängen vid Maggioresjön 
och erbjuder möjligheter att spela på en rad 
mästerskapsbanor inom en radie av cirka två 
mil. Långa traditioner utmärker Golf Club Va-
rese, och från Golf dei Laghi siktar du Monte 
Rosas bergsmassiv, men det är Le Robinie 
Golf Club som har den mest unika banan, helt 
och hållet projekterad av Jack Nicklaus per-
sonligen. 
 Vid portarna till Milano – metropolen som 
sjuder av liv och färger – ligger så en rad golf-
banor i rofylld grön lantmiljö som Golf Club 
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FOTO: Golf Club Bologna 

Villa Paradiso och klubbar med skön engelsk 
atmosfär som Golf Club Zoate och Golf Crema 
Resort. Men här finns också några av Italiens 
riktiga prestigebanor som Golf Club Milano 
som snirklar sig fram i den historiska parken 
Parco di Monza. 

Välkommen till golfens Italien! 
Mer information om golfklubbarna och 
paketerbjudanden:  

www.italygolfandmore.com 

Mer information och tips om Italien: 
www.italia.it 
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Matglada Emilia Romagna med 
kulturen alltid nära 
Den här regionen har sitt namn efter 
vägen Via Emilia som antikens romare 
anlade, mellan Rimini vid Adriatiska 
havet och den stora slätten i norr vid 
Piacenza. Det historiska arvet är stän-
digt närvarande, kulturstäderna ligger 
som ett pärlband, var och en med sin 
unika karaktär: Bologna, Parma, Mod-
ena, Ferrara, Ravenna… Adelspalats och 
slott, stadsmurar och välkomnande torg, 
butiker och krogar. 
 Men Emilia Romagna betyder också 
över tio mil obruten strandlinje med bad-
hotell, restauranger, teater, dans, musik 

och temaparker – en komplett nöjespal-
ett! 
 För golfaren finns ett stort och lät-
tillgängligt utbud av hög kvalitet. Hela 23 
mästerskapsbanor öppna 365 dagar om 
året väntar på dig, med kort transports-
träcka emellan. Du kan alltså lägga upp 
en mycket omväxlande golfsemester 
med ständigt nya banor. Med gemensam 
greenfee öppnar sig oändliga möjligheter 
att utforska golflandskapet. 
 Terrängen sträcker sig mellan havs-
nära slätter över mjuka kullar in mot 
Apenninernas bergskammar, naturres-
ervaten är många och golfupplevelsen 
kan bli hur spännande som helst. Vid 

kusten och det kustnära inlandet missar 
du förstås inte exempelvis vackra Adriatic 
Golf Club Cervia, Argenta Golf Club innan-
för Ravenna eller Riviera Golf Resort med 
amerikanskt breda fairways på kullarna 
innanför Cattolica. 
 Den kulturintresserade med sikte på 
inlandets städer provar exempelvis tekni-
skt intressanta Golf Club Bologna, och 
är det berg och vackra vyer som drar tar 
du sikte på Modena Golf & Country Club 
och tekniska Croara Country Club högt 
belägen söder om Piacenza, kanske med 
en sväng förbi lantliga San Valentino Golf 
Club inte långt från Reggio Emilia, bara 
för att nämna några av regionens många 

Golfens Italien
Italien har utvecklats till en magnifik golfdestination med ett brett utbud. Vi startar 

här en serie artiklar som presenterar landet bit för bit. Först ut är Lombardiet och 

Emilia Romagna, två högt rankade regioner med långa golftraditioner. ”Italy Golf & 

More” hjälper dig att paketera en golfande drömsemester. 

intressanta banor. 
 Emilia Romagna är en region som är 
starkt förknippad med sina gastronomis-
ka traditioner. Den matälskande golfaren 
kan lätt planera en semester som varvar 
golf med besök hos producenter med 
direktförsäljning och härliga måltider 
i byar och städer som komplement till 
klubbarnas restauranger. Tusentals stopp 
som du kan få tips om via turistkontoren 
Är bilar, motorcyklar och design din pas-
sion så har du kommit helt rätt: region-
ens inland kallas också ”the Motor Valley” 
där Ferrari, Ducati, Lamborghini och 
Maserati har sina rötter, och därmed finns 
en rad spektakulära museum att besöka. 

Vid Lombardiets sjöar, berg och slätter  
Med sina över 70 banor är Lombardiet en 
region som håller vad den lovar: varierad 
golf i ett spännande landskap och rikligt 
med kulturupplevelser. Här finns Europas 
största koncentrat av Unesco-listade 
världsarv, sjödistriktet är otroligt inb-
judande, och flygplatserna vid Milano och 
Bergamo gör Lombardiet dessutom till 
den i särklass enklaste regionen att ta sig 
till med klubborna i bagaget. 
 Vid Comosjön ett stenkast från Milano 
hittar du några av de mest berömda 
historiska klubbarna med en ytterst 
exklusiv aura, som Circolo Golf Villa d’Este 
som inledningsvis var en privatklubb för 
lyxhotellet med samma namn i Cernob-
bio vid sjön. En lång rad kungligheter, 
filmstjärnor och industrimagnater har 
gett glans åt banan genom de nästan 
hundra åren sedan öppnandet. Klubben 
Menaggio e Cadenabbia anlades redan 
år 1907 i engelsk stil och är Italiens näst 
äldsta. Den ligger högt med fantastiska 
vyer över sjön. Vill du ha omväxling kom-
plettera gärna med närliggande Golf club 
Monticello, Pinetina Golf Club, Barlassina 
Country Club eller någon annan bana i 
området.  
 Lite längre österut ligger Gardasjön 
som med sitt milda mikroklimat erbjuder 
golf 12 månader om året. Mängder av 
citronträd och olivlundar är bevis på det 

sköna medelhavsklimatet. Här finns en 
rad golfresorts av hög internationell klass, 
som exempelvis den vackert belägna 
Arzaga Golf Club. Här ligger också det 
flerfaldigt premierade Chervò Golf Hotel 
Spa & Resort med lyxigt spa och gas-
tronomi med regionala toner. Gardagolf 
Country Club spänner över 110 hektar och 
låter dig spela 27 panoramiska hål mellan 
fästningar och slott i Valtenesis kuperade 
terräng. Golf Club Bogliaco är omåttligt 
populär vid Gragnanos höjder, och Fran-
ciacorta Golf Club tar dig till närkontakt 
med vinfälten som producerar riktigt 
kvalitetsbubbel nära gemytliga lilla Ise-
osjön. 
 Västerut vid gränsen till regionen 
Piemonte öppnar sig terrängen vid Mag-
gioresjön och erbjuder möjligheter att 
spela på en rad mästerskapsbanor inom 
en radie av cirka två mil. Långa tradi-
tioner utmärker Golf Club Varese, och 
från Golf dei Laghi siktar du Monte Rosas 
bergsmassiv, men det är Le Robinie Golf 
Club som har den mest unika banan, helt 
och hållet projekterad av Jack Nicklaus 
personligen. 
 Vid portarna till Milano – metropolen 
som sjuder av liv och färger – ligger så 
en rad golfbanor i rofylld grön lantmiljö 
som Golf Club Villa Paradiso och klubbar 
med skön engelsk atmosfär som Golf 
Club Zoate och Golf Crema Resort. Men 
här finns också några av Italiens riktiga 
prestigebanor som Golf Club Milano som 
snirklar sig fram i den historiska parken 
Parco di Monza. 

Välkommen till golfens Italien! 
Mer information om golfklubbarna och 
paketerbjudanden:  

www.italygolfandmore.com 

Mer information och tips om Italien: 
www.italia.it 
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