
Royal Hotel Sanremo staat voor 5-sterrenluxe, comfort en 
Italiaanse verwennerij in een prachtige, zonovergoten 
omgeving.

NOSTALGISCHE GOLFBAAN
Een terrein dat je zeker eens moet proberen is 
het Circolo Golf Degli Ulivi, een nostalgische 
golfbaan waar al sinds lang belangrijke events 
worden georganiseerd.  Italian Opens, Masters, 
European Senior Tours … 

En drie jaar op rij het Italiaanse PGA  
Kampioenschap. Leuk weetje: het is een van 
de favoriete golfbanen van Donato Ponziano,  
vicevoorzitter van PGA’s of Europe.

Op 40 minuten van Royal Hotel Sanremo vind 
je Golf Club Garlenda: volgens Leadingcourses 
de beste golfbaan van Ligurië. De glooiende 
holes liggen genesteld in de pittoreske valleien 
van het Ligurische hinterland. Tussen olijfgaar-
den en naaldbossen. Wat zeker bijblijft zijn de 
afslagen over de bergbeek Lerrone en het club-
huis met Engelse allure.

Een spelletje golf vanop 900 meter hoogte,  
turend over Monaco en de Côte d’Azur?  

Eén plek: de Monte-Carlo Golf Club. Deze 
par-71 golfbaan biedt ervaren golfers 18  
afwisselende holes die je precisie en tactisch 
vermogen uitdagen.

GUNSTIGE GREENFEES
Royal Hotel Sanremo is de ideale uitvalsbasis 
voor al deze golfbanen. Het exclusief 5-ster-
renhotel biedt namelijk golfpackages met ver-
minderde en inbegrepen greenfees. Ook op de 
golfterreinen van Mougins en Mandelieu in het 
Franse Cannes profiteer je van voordelige rates. 
Het hotel regelt zelfs je privévervoer. 

Ligurië is de enige regio in Italië waar je tijdens alle vier de seizoenen kan golfen. Je 
verblijft best in Royal Hotel Sanremo, op een boogscheut van de mooiste golfbanen 
van de streek. Het luxehotel regelt bovendien voordelige greenfees, speciaal voor de 
golfliefhebber.

Jouw uitvalsbasis voor een 
weekendje golf in Ligurië
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ROYAL HOTEL SANREMO

IN  ‘ T  KORT

• Voordelige greenfees voor golfbanen 
in de buurt

• Monte-Carlo Golf Club op 900 meter 
hoogte

• Nummer 1 in Ligurië: Golf Club 
Garlenda

Totale verwennerĳ? Kies voor het Golf 
and Wellness Package en geniet van 

verschillende voordelen op de green en 
in de sauna.
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