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White Sands Hotel  
Här har man ett underbart strandläge i den pittoreska kustbyn 
Portmarnock i County Dublin. Det familjeägda White Sands är ett mycket 
uppskattat hotell, speciellt för speciella tillfällen som bröllop och högtider 
då det har ett väldigt vackert läge.  Här erbjuds en livlig irländsk pub som 
uppskattas både av hotellets gäster som lokalbefolkningen.  

 
Hotellet har 58 välutrustade 
rum, som har kaffe- och 
tefaciliteter, skrivbord, 
värdeskåp.  
Vissa rum har utsikt över 
Portmarnock Beach. 
 
Hotellet ligger en kort bilresa 
från de minnesmärkta 
fiskebyarna Malahide och 
Howth, som båda erbjuder 
panoramautsikt över havet 
och natursköna promenader. 

Det finns gratis parke-ring vid hotellet. 
 
Hotellet erbjuder ett bra utbud av mat och dryck. Här äter du gott på 
hotellets restuarang, Oasis och njuter av utsikten mot havet. Man erbjuder 
en traditionell irländsk meny i en varm och välkomnande atmosfär. 
 
Här i Malahide har man ett bra läge till områdets banor som The Island, 
Portmarnock, om man vill spela på riktigt bra linksbanor. Portmanock GL är 
en av de bästa linksbanorna på Irland. Den är designad av Bernhard Langer. 
Som många av de kustnära banorna, som ligger på den väldränerade 
sanden, är Portmanock Links spelbar året om. Malahide Golf Club är 
belägen vid kusten vid Malahide. Här finns 27 hål som är designade av 
Eddie Hackett. Banan är en trevlig kombination av park och links. St Anne´s 
Golf Club ligger belägen i ett naturreservat som skyddas av Unesco på ön 
Bulls Island precis i utkanten av Dublin. Det är en mycket platt linksbana 
utan några större sanddyner, vilket gör att vinden är en stor faktor i spelet. 
The Island GC grundades i början av 1890-talet. Den jämförs med banor 
som Ballybunion och Murvagh. Havet omger banan på tre sidor. Det finns 
många fler 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: 
58 st rum, fritt Wifi   

FACILITETER: 
Inomhuspool, gym   

AVSTÅND: 
Dublins flygplats 9 km 
Dublin centrum 14 km 
Portmarnock Golf Links 1 km 
Malahide GC 2 km 
St Annes 11 km 
St Margarets 16 km 
Donabate 19 km  
Corballis 16 km  
The Island 16 km 
 

 

  

 

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

TEMPERATUR: 

 

 

 
 

Härligt strandläge! 
Här bor man på trevliga White 
Sands vid stranden i 
Portmarnock. Hotellet har 
perfekt utgångspunkt att 
upptäcka några av de allra 
bästa links banorna på Irland. 
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