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Fairmont St Andrews Scotland 

Fairmont St Andrews är unikt belägen på klipporna strax utanför St 
Andrews med en fantastisk vy över de vackra medeltida ruinerna i St 
Andrews och Nordsjön. Anläggningen har fått flera fina utmärkelser, som 
European Golf Resort of the Year från IAGTO och Golf Resort of the Year 
från Golf Tourism Scotland. Det är en lyxig 5* golfanläggning som 
omfattar ett 520 hektar område och allt man önskar för en underbar 
golfupplevelse.  
 

Fairmont har 209 
påkostade, stilfullt inredda 
rum. Varje rum erbjuder 
det senaste inom 
bekvämligheter som 
satellit-TV, dubbla 
telefonlinjer, Wifi mot 
avgift. Rummen har lyxigt 
badkar, separat dusch, 
hårtork, strykjärn och 
strykbräda, minibar, 
badrockar, samt te och 
kaffe service. Hotellet 
erbjuder 24-timmars 

rumsservice, gratis parkering, varuautomater, värdeskåp, 
marktransporter, concierge och en resedisk.  
 
Fairmont St Andrews har 6 olika restauranger som erbjuder det bästa 
inom skotsk mat och det finns stora möjligheter för gastronomiska 
läckerheter. Upplev hemlagad Dundee tårta för traditionellt 
eftermiddagste och rätter som lokalt fångad hummer från East Neuk of 
Fife för en gourmetmiddag. 
Koppla av i en skön miljö i Atrium eller Kittocks. Här serveras lite lättare 
rätter och dryck. Fairmont St Andrews erbjuder också en underbar Spa 
avdelning med ett stort utbud av behandlingar. 
  
Här finns två suveräna banor: Torrance Course, designad av Ryder Cup-
kaptenen Sam Torrance samt den fina Kittocksbanan. Klubbhuset ligger 
spektakulärt med en fantastisk havsutsikt där man får en överblick över 
båda banorna. Här finns även pro shop, konferensrum, driving range, 
övningsområde och restaurang. För mer infomation  Se filmen och 
inspireras! 

 
Fakta  
RUM: 
209  rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool 
utomhuspool 

AVSTÅND: 
St Andrews 6 km 
Edinburgh flygplats 74 km 
Glasgow flygplats 146 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unik golfanläggning 
utanför St Andrews 
Fairmont St Andrews är en ikon 
med ett fantastiskt läge på 
klipporna strax utanför St 
Andrews, omgiven av de 
suveräna banorna Torrance 
och Kittocks Course. 
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