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Portmarnock Hotel & Golf Links  

Den här golfanläggningen är vackert beläget vid stranden i Portmarnock, 
nära Malahide Castle och Ireland's Eye med en fantastisk utsikt över 
irländska havet. Det är en härlig golfanläggning som är omgiven av hav 
och en riktigt bra Linksbana, designad Bernard Langer. 
 

Hotellet har 138 ljusa, 
rymliga och bekvämt 
inredda rum. Man har 
antingen en härlig 
havsutsikt eller utsikt över 
den intilliggande 
mästerskaps banan. Alla 
rum har te / kaffe 
faciliteter, byxpress 
hårtork, 
bredbandsanslutning till 
internet, satellit-TV-
kanaler. Idag har huset 
förvandlats till ett modernt 
bekvämt hotell med en 

mängd bekvämligheter utan att ha förlorat den gamla atmosfären. 
 
Huvudrestaurangen är uppkallad efter konstnären Walter Osborne som 
målade precis samma vy från hotellet som man ser i från idag. Menyerna 
har ett urval av internationella rätter tillsammans med ett utmärkt urval 
av viner. Portmarnock Hotel & Golf Links var ursprungligen whisky 
grundare Jamesons hem. Man har stolt bevarat det här arvet och man får 
inte missa en stund i hotellets Jameson bar. 
Den härliga stranden ligger precis utanför hotellet för sköna promenader. 
Från Portmarnock är det nära in till centrala Dublin, det finns bra 
pendeltåg som går från Portmarnock eller ca 20 minuter med taxi.  
 
Här bor man perfekt till områdets fina banor. Det finns många banor att 
välja mellan, kolla gärna in vår golfguide för fakta och inspiration eller 
kontakta oss för tips. I din offert kommer förslag på banor men har du 
andra önskemål är det bara att höra av sig! 
 
  
 

 

 
Fakta  
RUM: 
138 st rum, fritt Wifi   

FACILITETER: 
Inomhuspool, gym   

AVSTÅND: 
Dublins flygplats 11 km 
Dublin centrum 14 km 
Portmarnock Golf Links 0 km 
Malahide GC 5 km 
St Annes 10 km 
St Margarets 15 km 
Donabate 19 km  
Corballis 20 km  
The Island 21 km 
 

 

 

 

KLICKA OCH SE FILMEN 

GOLF: 
Portmarnock, The Island, 
Malahide GC, St Annes,St 
Margarets, Donabate, 
Corballis  

TEMPERATUR: 

 

 

 

Links golf på Irland 
Här på den härliga 
golfanläggningen Portmarnock 
Hotel & Golf Links kan du 
upplev riktig links golf på en av 
de allra bästa banorna på 
Irland 
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