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Verdura Resort (Sicilien)

Colli Berici Golf Club (Veneto)

barna med minst 18 hål ligger nära varandra. Arnold Palmer, Johan Harris och Stan
Eby står för bandesignen på några av de
mest renommerade. Bor du i södra Sverige
kanske du packar in bagen i bilen och drar
ner, raka spåret genom Europa.
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Golfens Italien

Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa (Sicilien)

Regionen Veneto i norr och Sicilien
i söder har två saker gemensamt: en
rik kulturhistoria och ett fantastiskt
golfutbud. För övrigt har regionerna
helt olika karaktär, som båda måste
upplevas. ”Italy Golf & More” hjälper dig
att paketera en golfande drömsemester.
Vulkanisk mark, apelsinlundar och milsvid havsutsikt på Sicilien
Det milda klimatet och fantastiska landskapet ger goda odds för en
härlig golfsemester. Addera ett färgstarkt collage av flertusenårig
medelhavskultur och utsökta mattraditioner – där har du Sicilien!
Medelhavets största ö är unik i sitt utbud, och golfen har fått ett
fint fäste här med exklusiva anläggningar. Den första 18-hålsbanan anlades på öns ostkust vid vulkanen Etnas fot, genom att
man faktisk högg ut areal ur lavastenen. Idag är Picciolo Etna Golf
en välutrustad resort med högklassigt boende, restaurang och
ett wellnesscenter med pooler och spabehandlingar. De 18 hålen

bjuder på omväxlande, roligt men också krävande spel med en del
blinda utslag och en härlig vegetation. Intill breder Etnas bördiga
vinmarker och nationalpark ut sig, och det är nära till Taorminas och
Giardini Naxos stränder.
På sydspetsen mellan kulturstäderna Siracusa och Noto ligger
sedan Monasteri Golf Resort inbäddat av citruslundar och
välkomnar med en avspänd atmosfär. Banan med par 71 är
omväxlande och har en fin karaktär - det sjätte hålet ligger inne i en
odling av kaktusfikon!
På västra sidan av ön, inte långt från Agrigento med sina
majestätiska antika tempel ligger Verdura Resort i ett drömläge ute
vid havet, perfekt för en lyxig golfvistelse. Här lockar 18 plus 9 hål
längs en två kilometer lång kuststräcka, och därutöver fyratusen
kvadratmeter spaområde, sex tennisbanor, strand och vattensportaktiviteter för golfaren som vill ha omväxling. Mästerskapsbanan är en vacker links, helt omlagd häromåret, designad av Kyle
Phillip, och med perfekt skötta greener. Klubbens PGA-akademi
styr upp den som vill ha coaching.
Mellan dolomiter och laguner i Veneto
Veneto är en spännande region som rymmer alltifrån berg, hav,
kullar och sjöar till magnifika kulturstäder och mysig landsbygd.
Här finns ett av Italiens mest varierade golfutbud, och de 19 klub-

Nordliga delen av Veneto domineras av de
majestätiska dolomiterna. På en högplatå
ligger Asiago, känd för stjärnkrogar och ostproduktion, men också för sommaraktiviteter som kvalitativ golf. Asiagos bana, ritad av
Peter Harradine, är mycket p
 anoramisk men
bara lätt naturligt kuperad. D
 olomiternas
drottning är skidorten Cortina d’Ampezzo
som också har en fin 9-hålsbana.
Gardasjön är en pålitlig humörhöjare och
bra bas för en golfsemester tillsammans
med Romeo & Julias romantiska stad Verona. Veronas golfklubb i närkontakt med
amaronevinfälten är en riktig prestigebana
som erbjuder 18 formidabla hål, varav de
äldsta nio ritades av Johns Harris på
60-talet. Ca’ degli Ulivi närmare sjön missar
du troligen inte heller.
Mellan Verona och Venedig ligger Vicenza
och Padova, två vackra historiska städer
som listats som världsarv av Unesco. Colli
Berici är en av Italiens mest fotograferade
banor med sina sekelgamla ekar och vyer
mot dolomiterna, just utanför Vicenza.
Kulturhistoria och natur på köpet
Söder ut väntar ett mjukt kuperat område
som kallas Colli Euganei, känt för sina varma
källor och spaanläggningar. I hela detta
område vimlar det av historiska lantgods
och en rad fina golfbanor. De 27 hålen
på Padova GC ligger oerhört vackert i ett
naturskyddsområde och hör till regionens
toppbanor med en hel del vattenblänk och

Ca’ della Nave Golf Club (Veneto)

Golf Club Padova (Veneto)

ett kulturhistoriskt klubbhus. Kombinera
med Frassenelles 18 hål mitt i spadistriktet,
och Guido Migliozzis hemmabana Golf della
Montecchia med 27 mästerskapshål.
Norr härom ligger proseccodistriktet. Där
är klubben Ca’ Amata ett självklart stopp
att kombinera med Villa Condulmer och
Ca’ della Nave där Arnold Palmers design
bjuder på angenämt motstånd när du
närmar dig Venedig. Kulturhistoria och
naturskådespel får du på köpet.
Unika Venedig behöver nog ingen närmare
presentation, mer än att staden är byggd på
118 öar och en av de största är långsträckta
sandön Lido som avgränsar lagunen ut
mot öppet hav, med stränder, casino och
filmpalats. Och förstås – golfklubben Circolo
Golf Venezia med 18 hål links-cum-parkland.
Perfekt för ett glammigt avslut!

Verdura Resort (Sicilien)

Välkommen till golfens italien

Mer information om golfklubbarna och
paketerbjudanden:

www.italygolfandmore.com

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

