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Sheraton Golf Parco de Medici 
Det här är en modern och bekväm 27 håls golfanläggning som ligger 13 
km utanför Roms historiska stadskärna och bara 10 minuter från Rom 
Fiumicino, Leonardo da Vinci Airport, flygplatsen.  

 
Sheraton Resorten har tre 
hotellbyggnader runt 
golfbanan med totalt 300 
rum. De olika 
boendealternativen håller 
4-stjärnig standard och 
har en italiensk prägel på 
inredningen. För den som 
inte vill gå finns en 
shuttlebus på området.  
De rymliga rummen har 

luftkonditionering, satellit-TV och en minibar. Rummen har utsikt över 
trädgården eller poolen. Det finns WiFi på hotellet mot avgift.Det finns 
ett flertal restauranger och barer på området som serverar 
internationella rätter. 
Fitnesscentret är utrustad med senaste generationen Techogym. Ett 
brett utbud av moderna konditionsmaskiner och fria vikter erbjuder. I 
Spa & Wellness området hittar du pool, jacuzzi, sauna, och beställa 
många olika kropps och skönhetsbehandlingar. 
Hotellet har en shuttle-buss till Piazza Venezia i centrala Rom ca 11 
ggr/dag i mån av plats, en resa som tar ca 20 minuter. En mindre avgift 
på ca 5 Euro.  
Upplev fotboll Rom!  
Italien brinner för fotboll, det är en passion. Rom har ett storlag, Roma 
i den högsta ligan, Serie A. Vill du uppleva stämningen live, kolla gärna 
in www.footballtravel.se för aktuella matcher. Vi hjälper gärna till att 
ordna biljetter.  

Golf Parco de Medici 
är en fin och 
utmanande 27-
hålsparkbana med 
mycket vatten och 
strategiska bunkrar. 
Väldesignade, snabba 
och lagom ondulerade 
greener. Den lite 
kortare 9-hålsbanan, 
Percorso Rosso, är 
även den utmanande 

och rolig att spela. Vill du pröva andra banor kan vi rekommendera de 
charmiga banorna Fioranello Golf Club och Castel Gandolfo. 

 
Fakta  
RUM: 
300 st rum 

FACILITETER: 
Inomhuspool, gym   

AVSTÅND: 
Rom centrum 12 km                   
Ciampino flygplats 19 km                
Fiumicino, Leonardo da Vinci 
flygplats 15 km                  
Fioranello Golf Club 25 km 

 

 

 

 

 

GOLF: 
Golf Parco de Medici, 
Fioranello Golf Club, Castel 
Gandolfo 

 

 
 

 

 

 

 

Roma è sempre Roma 

Rom är alltid Rom, Parco de’ 
Medici är ett mycket bra 
alternativ om du vill uppleva 
både golf och njuta av den 
eviga staden. 
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