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 Celtic Manor  
Det här är en känd golfanläggning som var värd för Ryder Cup 2010. Du 
kan välja att bo på det moderna 5* The Resort Hotel eller det mysiga 
Manor House.  

 
The Manor House  är en vacker 
herrgård med atmosfär. Här 
andas det tradition och 
historia. Hotellet har 334 
vackert inredda och 
välutrustade rum. Faciliteterna 
inkluderar satellit-TV med 
filmkanaler, minibar 
(avgiftsbelagt), byxpress, 
strykjärn, te / kaffebricka, 

väckarklocka, 
höghastighetsinternet tillgång. 

Alla rum har ett rymligt badrum med badkar, separat dusch, lyxiga 
toalettartiklar och hårtork.  

Det finns ett stort utbud av restauranger runt om på Resorten. Rafters är 
belägen i det prestigefyllda Twenty Ten Klubbhuset är en av dessa. Man 
serverar en enkel men elegant meny av lokala råvaror. Restaurang som 
serverar prisbelönt mat i en avkopplande atmosfär och det finns en fin 
terrass för att äta ute i det fria. På Manor House finns trevliga 
sällskapsutrymmen inredda i riktigt tradionell stil. Här serveras en 
klassisk Afternoon Tea. I de sköna sofforna kan du slappna av eller ta en 
drink i baren. 

Det finns en mängd faciliteter för träning och avkoppling så som två 
Health Club och Spa, inomhuspool. Aqua fit, aerobics, gym och en 
badtunna finns också. Här har du även möjlighet att njuta av en massage 
eller spa-behandling, spela tennis eller cykla. 

Här vid Celtic Manor finns tre härliga golfbanor. Twenty ten Course, 
invigdes 2007 och skapades med sikte på att hålla för Ryder Cup 2010. 
Roman Road är En mästerskapsbana som är en av de allra bästa i Wales. 
Den används för Europatour tävlingar. Den är uppkallad efter de många 
romerska vägar som korsar banan. Montgomerie är härlig Links bana 
med böljande fairways, klassiska Pot bunkrar.  

 
Fakta  
RUM: 
334 rum 

FACILITETER: 
Health Club och Spa, 
inomhuspool 

AVSTÅND: 
Bristol flygplats 48 km 
Cardiff flygplats 52 km  
London Heathrow flygplats 
191 km  
GOLF 
På anläggningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbar golfanläggning 
av högkvalitet!  
Celtic Manor var värd för 2010 
års Ryder Cup. Det här är en 
elegant golfresort belägen i 
vackra Usk Valley i nordvästra 
Wales med helt enastående 
golfbanor. 
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