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Kungligt spel i Piemonte  
Piemonte är en kär favorit för golfare. Vissa klubbar återkommer 
 ständigt på experternas topp-10-listor över Italiens bästa banor, 
för sin skönhet i kombination med den höga tekniska nivån..  
Det är ingen tillfällighet att Italian Open ofta spelas i just Piemonte. 
 Golfen är väl förankrad i den piemontesiska myllan, dess historia 
 började redan år 1898 då två närboende grevar tillsammans lät 

 anlägga en bana i Novara, det var då Italiens blott andra bana totalt.  
Idag är regionen näst störst i Italien när det gäller antalet banor. Här 
finns 52 klubbar varav 36 anläggningar har 18-36 hål och det finns 
dessutom 19 stycken 9-hålsbanor och 15 träningsbanor, fint fördelade 
över hela regionen.  Grevarnas klubb är nu utbyggd och heter idag 
Castelconturbia, och är en av klubbarna i toppskiktet. 
 
Med sin varierade natur har Piemonte fantastiska förutsättningar för 
såväl erfarna spelare som för nybörjaren. Spektrat går från Europas 
högst belägna 18-hålsbana i vinter-OS-byn Sestriere på över 2 000 
meter över havet, till det pittoreska sjödistriktet i norr, känt för sina 
historiska villor och parker.  

Däremellan ligger regionens välkomnande huvudstad Torino omgiven 
av en rad kungliga slott och jaktvillor från 1600- och 1700-talet som 
nu flankerar stadens golfbanor. Torino är också bröderna Molinar-
is hemstad, både Francesco och Edoardo har vunnit på DP World 
Tour och spelade dessutom i Europas segrande Ryder Cup-lag 2010.  
Francesco vann dessutom The Open 2018 på Carnoustie.  
Klubben  Torino La Mandria där bröderna inledde sin karriär har också 
 premierats för sin hållbarhetsprofil.  Royal Park I Roveri är ett självklart 
komplement. 

På väg norrut mot sjödistriktet passerar man fruktodlingar och  risfält 
vid bergens fot, och den som gillar banor i engelsk stil stannar högst 

Vi fortsätter vår resa genom golfens 

Italien, och turen är nu kommen till 

storspelande regionerna Piemonte 

och Friuli Venezia Giulia, i västligaste 

respektive östligaste Norditalien, med 

ett skönt varierat utbud. ”Italy Golf 

& More” hjälper dig att paketera en 

golfande drömsemester.

troligt vid klubben Biella Le Betulle för en 
runda, eller på Le Fronde som är byggd på 
Alfred Nobels gamla ägor. Väl vid sjön är Des 
Iles Borromées en klassiker, i sydläge på hög 
höjd med utsikt över vattnet, liksom den 
bekväma resorten Bogogno. 
 
För vissa andra banor – Villa Carolina,  Margara, 
La Margherita, Cherasco – har man nöjet 
att passera Langhe-Monferrato-Roeros  
världsberömda och Unesco-skyddade vinfält 
med ortsnamn som Alba, Barolo och Asti.  

Piemonte är också ett gastronomiskt mecka, 
här huserar 46 stjärnbeströdda kockar och 
ingen åker hungrig hem efter en golfsemes-
ter här, i något avseende. Kanske passar du 
på under den vita tryffelns väldoftande höst-
månader?  
 
Golfens tusen ansikten i Friuli Venezia  
Giulia – från alper till hav 
Längst i öster, där italienska alper, vinfält 
och sandstränder möter Balkan har golfen 
en distinkt doft av upptäckaranda och lust 
till utmaningar. Skogar på hög höjd följs av 
mjukt böljande fält med historiska lantgods 
och sedan möter man Adriatiska havet. Inom 
en radie av 10 mil finns sex 18-hålsbanor med 
inspirerande fin variation. 

Vi startar i havsbandet där Golf Club Grado 
breder ut sig över sextio hektar i en lagun  
i anslutning till resorten Tenuta Primero.  
I den täta omgivande vassen trivs häger, svan, 
 flamingo och många andra arter. Längre bort 
samlas människor i alla åldrar på breda lång-
grunda stränder, och fiskarnas by Grado har 
ett gemytligt centrum som andas semester. 
För golfaren är vattnet alltid nära och en 
 angenäm utmaning.  

Inåt land i trakterna av gränsstaden Gorizia 
blir landskapet lätt kuperat, och här hittar du 
Golf & Country Club Castello di Spessa med 
en bana som snirklar sig igenom vindistriktet. 
Banan är genialt upplagd med helt olika vyer 
som gör att det känns som om man spelade 

på tre olika banor. Inte långt härifrån ligger 
Golf Club Udine med 18 utmärkta hål som 
 ligger vackert inramade av sekelgamla ekar 
och vildkörsbär i det mjukt skiftande land-
skapet. 

Du hittar den 18 kilometer från den fina lilla 
kulturstaden Udine som gett den sitt namn 
och 5 kilometer från San Daniele, världs-
berömt för sin lufttorkade skinka som firas 
med en stor festival årligen i slutet av augusti.  
Vid bergets fot möter du högplatån Carso, där 
Golf Club Pordenone huserar med en kom-
bination av nya och gamla hål disponerade i 
den kuperade naturparken vid 1500-talsgod-
set Villa Policreti, idag ett fyrstjärnigt hotel 
med renommerad restaurang.  

Omgiven av intensiv grönska är också Golf 
Club di Trieste, några minuter från den sloven-
ska gränsen med fantastiska vyer över kust, 
laguner och hav. Självklart ägnar du också 
tid åt caféernas härliga stad Trieste. Golf Club 
Senza Confini Tarvisio som  ligger uppe i de 
friulanska alperna byggdes år 2003 ut till 18 

hål av kanadensiske arkitekten  Graham Cooke 
och erbjuder två distinkta  upplevelser. De 
första nio hålen tar dig genom en fint kuperad 
skogsterräng, medan de  avslutande nio hålen 
har en del vattenblänk men karaktäriseras 
främst av sina stora greener som ibland göms 
bakom pampiga pinjeträd och bokar och ofta 
dessutom flankeras av bunkrar och vallar som 
gör dem till en riktig utmaning, även för proffs. 

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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