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I Toscana hittar du inte bara ett ikoniskt landskap, utan också 
ett brett golfutbud med allt ifrån klassiska banor till nytänkande 
golfprojekt.

Det toscanska landskapet är det mest ikoniska och det många 
tänker på när man säger ”Italien”: mjuka kullar, cypressalléer, 
vinodlingar och fält med nickande solrosor. Därtill hisnande vackra 
kulturstäder och historiska byar med ett svårslaget konstnärligt arv 
– det här är Da Vincis, Michelangelos och Botticellis domäner, för att 
nämna några. 

Ett rikt golfutbud 
Golfutbudet är stort med flera klassiska banor och ständigt nya 
golfprojekt. Här finns 14 klubbar med minst 18 hål och därtill ett 
tjugotal mindre omfattande. Regionen ligger i mellersta Italien. 
Den spänner mellan Apenninernas berg och en lång, varierad kust i 
väster med fin skärgård där Elba är största ön.
Florens är regionens vackra huvudstad och en utmärkt startpunkt 
för golfsemestern, en dröm för alla sinnen. Le Pavoniere nära stan 
flankerar en historisk park med en Medici-villa som klubbhus, men 
du åker förstås framför allt hit för den praktfullt disponerade banan 
med krävande vattenhinder, designad av Arnold Palmer. 
Klubben Firenze Ugolino bör upplevas, trots att 18-håls banan är 

relativt kort. Det är en av de där banorna man ska ha bockat av, en 
kuperad skönhetsupplevelse. 
   Poggio dei Medici är den tredje klubben runt Florens, och här 
finns också ett förstklassigt hotell. Fem olika tee gör spelet extra kul 
för en grupp spelare på olika nivå.
   Flera klubbar i Toscana erbjuder utöver fin golf också inkvartering 
på historiska lantgods och vingårdar, som Royal Golf La Bagnaia och 
Castelfalfi i trakterna av Siena. Kanske passar du på att gå en mat-
lagningskurs? Hur som helst så kommer du att älska det toscanska 
köket, ackompanjerat av regionens superba viner.
   Ett flertal golfklubbar ligger bra till för den som vill kombinera golf 
med wellness. Du hittar till exempel Montecatini Terme GC vid den 
klassiska kurorten med samma namn mellan Pisa och Florens, eller 
lyxiga Saturnia Spa & Golf Resort längre söderut i regionen. 
   Vill du kombinera golfresan med strandliv är Cosmopolitan Re-
sort, Versilia Golf Forte dei Marmi och Punta Ala några exempel på 
klubbar man kan sikta in sig på.

Med en utsikt över Medelhavets glittrande vatten får du uppleva 
en fin och varierad golf på vackra Sardinien.

Medelhavets näst största ö Sardinien är en förunderlig mix av 
generös lyx och mustigt rustik landsbygd. Ön kantas av fantastiska 
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Välkommen till golfens italien

Mer information om golfklubbarna och  
paketerbjudanden:  

www.italygolfandmore.com

Mer information och tips om Italien:  

www.italia.it

SARDINIEN - MED STÄNDIG HAVSUTSIKT

PÅ KLASSISK MARK I TOSCANA stränder och kristallklart vatten – och har 
en alldeles egen kultur. Den har skapats 
genom årtusenden av olika folk som lagt 
vantarna på ön för en tid. Idag väntar dess-
utom ett ypperligt utbud för golfturisten.

Varierad golf i vacker miljö 
Mitt på västkusten ligger Is Arenas Golf & 
Country Club, ett riktigt golfparadis utmed 
havet vid närliggande naturreservat. Sand-
dyner, havsutsikt och doftande pinjeskogar 
gör banan till en av Europas mest spek-
takulära. Den är skapad i klassisk brittisk 
parklandstil av amerikanska arkitekterna 
von Hagge, Smelek & Baril, och har fått flera 
internationella utmärkelser. 
   På södra sidan av ön, inte långt från hu-
vudstaden Cagliari, ligger öns största bana 
Is Molas. Den är inte bara en av Italiens mest 
kända banor, den har också satt standar-
den för golf på Sardinien i över trettio år. 
 Mästerskapsbanans 18 hål är resultatet av 
ett lyckat samarbete mellan Cotton, Pen-
nink & Partners och Piero Mancinelli, en 
tekniskt mycket tillfredsställande bana som 

använts flitigt för prestigetävlingar som 
Italian Open och Volvo Masters. Greener 
och bunkrar har amerikansk storlek medan 
fairways är tillåtande för en och annan slice. 
År 1999 tillkom en 9-hålsbana designad av 
Franco Piras- Gary Player. Hålen ligger skönt 
omgivna av olika sorters lokaltypisk vegeta-
tion, som en havsnära trädgård. Is Molas 
läge gynnas av ett unikt mikroklimat som 
gör spelandet njutbart även vintertid med 
temperaturer som ofta överstiger 15 grader 
även i december och januari. 
   På ön lockar ytterligare två klubbar. På 
färd från Is Molas passerar du först Tanka 
Golf Villasimius längst ned i sydöstra hör-
net, bara en timme från storstaden Cagliari. 
Den ligger vid ett marint naturskyddsom-
råde och är ett mycket fint nytillskott till 
Sardiniens golfutbud, ritad av Luigi Rota 
Caremoli, en av Italiens mest berömda 
designers.
   Slutligen, uppe i nordost vid lyxiga Costa 
Smeralda ligger Pevero Golf Club som 
lockar med hög teknisk nivå – en härlig 
utmaning även för låghandicapparen.


