
Res med Eva Hultgren 
21/3 - 28/3 2019 Sheraton Golf Parco de Medici, Rom, Italien 

 
Sheraton Golf Parco de Medici är beläget innanför Rom´s stora ringväg i ett område som 

heter Rome Euro bara 10 km. från city och ca 15 km. från flygplatsen Rom Fiumicino. 
Hotellet har egen pendelbuss till och från Rom stadskärna. Golfbanan ligger vid hotell och 
är lättspelad, 3 x 9 hål som kombineras till olika 18-håls slingor. Populärt är att spela golf 

under förmiddagen för att spendera kvällen i Rom med hela stadens utbud av 
turistattraktioner och restauranger. 

 
Program Eva Hultgren 21/3 – 28/3 2019 
Avresa 2019-03-21 (torsdag) till 2019-03-28 (torsdag) 13 750 kr i dubbelrum, 15 995 
kr i enkelrum. 
- Flyg, ingår i priset Flyg med SAS i SAS Plus från Stockholm Arlanda till Rom Fiumicino 
transport av bagage om två väskor som väger upp till 23 kg vardera varav den ena kan 
vara en golfbag, samtliga idag kända skatter och avgifter. Preliminara flygtider: 
Avresa 2019-03-21 SK1841 Arlanda – Rom Fiumicino 07.55 – 11.00 (direktflyg) 
Hemresa 2019-03-28 SK1842 Rom Fiumicino – Arlanda 11.55 – 15.10 (direktflyg) 
- Transfer, ingår i priset Transfer mellan flygplats och hotellet i samband med ankomst 
och avresa till ovan flygtider. 
- Hotell, ingår i priset 7 nätter i standard dubbelrum med frukost på Sheraton Golf 
Parco de Medici, hotell på golfbanan. En välkomstmiddag ”One Chef’Choice Welcome 
Dinner served with a glass of wine/non alco and water” 
- City tax ingår ej i priset € 6,00 per person (to be settled upon check-out) 
- Golf, ingår i priset 4 dagar med golf under veckan med förbokade starttider på 
förmiddagar, tillgång till range och övriga övningsområden. Golfträning med Eva ingår i 
resans pris, både i grupp och individuellt. 
- Beställningsvillkor I bokningsstegen erbjuds olika tillval; enkelrum och avbeställ-
ningsskydd. Handpenning 3 500 kr betalas inom 3 dagar efter bokning, motsvarar 
kostnaden för flygbiljett samt anm.avg och återbetalas ej i händelse av avbokning utan 
avbeställningsskydd. Flygresan går ej heller att avboka eller ändra. Slutbetalning 30 
dagar innan avresa. Tillval; Avbeställningsskydd, 900 kr. 
 
- Bokningslänk http://www.golfworldtravel.se/klubbresor/ 
 
Paketerings dag; 17/10 2018. Bokning bäst-före-dag; 17/11 2018 eller så långt platserna 
räcker. Reservation för flygtillägg innan bokning och betalning sker. Resan arrangeras av; 
 Golf World Travel. Box 19009, S-104 32 Stockholm, Sweden. Phone: + 46 - 8 – 545 665 30.  

Home page: www.golfworldtravel.se E-mail: info@golfworldtravel.se 
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