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Turnberry Resort 
Det här är en mytomspunnen destination med en lång historia. Redan 1906 
slogs portarna upp. Under årens lopp har många klassiska mästerskap 
spelats här av legender inom golfen. Turnberry ligger otroligt vackert 
placerat med den klassiska vyn över fyren och ön Arran.  
 
Här finns 149 lyxiga rum, de är inredda i samma stil som hela hotellet med 
mjuka tyger, subtila färger och vackra trägolv. Rummen har härliga vyer 
över golfbanan eller havet. Det finns luftkonditionering, gratis 
mineralvatten, gratis trådlöst internet te och kaffe, rymligt skrivbord och 
MediaHub gratis dagstidning, fristående badkar, separat dusch. 

 
Här finns ett stort urval av 
restauranger. Signatur 
restaurangen är 1906 som fått 
namnet av när Turnberry 
grundades. Det finns få platser 
där mat, vin och miljö faller på 
plats som här. Menyn är klassisk 
fransk med en modern twist. 
Man använder sig av de allra 
finaste lokala råvarorna. 
Turnberry Med en 
panoramautsikt över 
golfbanorna och Irländska sjön, 
är Ailsa Bar & Lounge hjärtat av 
Turnberry Resort. Detta är den 
idealiska mötesplatsen för 
avslappnade cocktails. Ailsa Bar 
& Lounge är också en fin 

restaurang som har en innovativ meny med skotska rätter. 
 
Här finns så mycket mer att göra förutom golfen! Här kan du åka 4 hjulning, 
kasta pil, cykling eller rida på de vackra stränderna. Turnberry Spaet är en 
vilsam oas med vacker utsikt över Irländska sjön. I hjärtat av Spaet ligger en 
20 meters simbassäng med bubbelpool och toppmoderna Technogym  
 
Turnberry Ailsa är betraktad som en av världens bästa golfbanor och rankas 
på topp 20-listan i världen! Det är en historisk golfbana som måste 
upplevas på plats. Kintyre är linksgolf när den är som bäst; ondulerade 
greener, fantastiska fairways och magnifika hål längs med havskusten. Se 
filmen och inspireras! 

 
Fakta  
RUM: 
149 rum  

FACILITETER: 
Gym, inomhuspool, spa 

AVSTÅND: 
Prestwick 32 km 
Glasgow 84 km 
Glasgow Airport, Paisley 87 km 
Edinburgh Airport 145 km 

 

 

 

 

 

 KLICKA OCH SE FILMEN 

 

 

Mytomspunna Turnberry 
måste bara upplevas på 
plats! 
Belägen i en underbar avskild 
miljö vid den dramatiska 
skotska kusten, ligger den här 
historiska anläggningen. Här 
är en atmosfär av tradition 
kombinerat med modern 
bekvämlighet och spektakulära 
golfbanor. 

mailto:info@golfjoy.se
mailto:info@golfjoy.se
https://www.youtube.com/watch?v=rPRQjC5pY2g
https://www.youtube.com/watch?v=rPRQjC5pY2g
https://www.youtube.com/watch?v=LPd_sNTvN9o

