
www.golfplaisir.dk/roskilde-rom
Se mere og tilmeld jer via hjemmesiden ovenfor. Alternativt kontakt os:
Golf Plaisir   Frølich Golf  
Kenneth Bloch-Egendal  Lasse og Emil
35 20 19 19  |  kbe@golfplaisir.dk  46 32 61 00  |  frolichgolf@hotmail.com 

Information

Efterårs matchtur med Roskilde Golfklub
Parco de Medici  |  22. - 29. oktober 2022

Pris per person,    

10.495,- 

Parco de Medici er en parkbane med 27 udfordrende huller. Golfbanen er 
tegnet af italieneren Massimo Manelli, men takket være at Jim Fazio var 
med i designarbejdet, har banen fået en tydeligt amerikansk stil, med 
ganske meget vand, store greens og flotte bunkers. Hullerne er ikke 
overdrevet lange, men alle er udfordrende – enten igennem velplacerede 
bunkere eller vandhazarder. Dem med lavt handicap trives med de 
udfordrende greenområder,. Middel- og højhandicapperen har på den 
anden side generøse områder at lande bolden på. For dem, som vil have en 
golfoplevelse af de ekstraordinære, så kan I tilkøbe en runde på den 
kommende Ryder Cup bane, Marco Simone. 

Parco de Medici er som en frodig og fredelig oase, lige udenfor det centrale 
Rom. Parken omkranses af store velvoksne træer og buske, som beskytter 
golfbanen og hotellet, fra den indfartsvej, som løber i forbindelse med 
parken. Hotellet har nogle år på bagen, men renoveres løbende, og 
atmosfæren er for et Sheraton-perspektiv ”golfagtig” og afslappet. Hotellet 
har selvfølgelig restaurant og bar, men generelt må man sige, at det ellers er 
begrænset med yderligere faciliteter. Som Golf Plaisir-gæst, får I 20% rabat 
på det, som I skriver på værelsesregningen fra barerne på hotellerne.

Vi ser frem til en hyggelig og spændende tur med jer! 

Frölich golf ved Lasse og Emil, Roskilde Golfklub

REJSEN INKLUDERER:
•  Fly København - Rom t/r
•  Transport af kuffert og golfbag 
•  Transfer lufthavn - hotel t/r
•  7 nætter i dobbeltværelse på Sheraton  
 Parco de Medici 
•  Morgenmad samt 2 middage (tre retters  
 menu inklusive et glas vin per person)
•  4 indlagte matcher Parco de Medici
•  Yderligere golf på Parco de Medici u/b
•  Shuttleservice til Rom via hotellet (faste  
 tider og mod betaling, pt. 6-8 Euro) 
•  Mulighed for spil på Ryder Cup banen,  
 Marco Simone

EVENTUELLE TILLÆG:
Tillæg for enkeltværelse, kr. 1.800,-
Tillæg for runde på  Marco Simone (transfer 
ej inkl.), kr. 1.300,- 

Parco de Medicis fantastiske 
beliggenhed gør, at du kan spille golf 
om formiddagen, og derefter tage 
hotellets shuttle bus direkte ind til 
centrum af Rom. 

Italien

Spændende efterårstur

til skønne
Rom 


