
 

 

Höstresa till Bogogno 8 – 11 oktober 2019 

 

 

Höstens resa kommer att gå till Bogogno Golf Resort i närheten av Milano 

(shoppingstaden no 1!) och sjöarna Lago Maggiore och Orta i norra Italien. Klubben 

har totalt 36 hål och vi spelar den 9 och 10 oktober. Avståndet från Nice är cirka 335 

km och det är motorväg nästan hela sträckan. Kolla gärna in resorten på 

www.bogognogolfresort.com. 

 

Intressanta utflyktsmål förutom Milano och Lago Maggiore kan vara Ortasjön. 

Vid Ortasjön känner man sig förflyttad till en tid då massturismen inte existerade. 

Den lilla förtjusande sjö som ligger nära Bogogno - endast 1/2 timmars körning - 

är ett naturskönt drömland var det harmoniska samspel mellan natur och kultur gör 

att upplevelserna avlöser varandra i snabb takt. Gör t.ex. ett besök i den karaktärsfulla 

byn Orta San Giulio med trevliga matställen och små specialbutiker med lokala deli-

katesser. Uppe bakom byn ligger parken Sacro Monte di Orta med 20 kapell från år 

1590 som alla är dedikerade till Den Helige Franciskus av Assisi – området figurerar 

på UNESCO’s prestigefulla lista över världsarv. Vid byns lilla färjeläge finns det av-

gångar till den pittoreska lilla ön Isola di San Giulio, var det härskar massor av 

mystik 

Kanske bör man inte missa Alessi Factory Store (italienskt designermärke inom in-

redning och köksutrustning), som håller till i Crusinallo, strax norr om Omegna. Ryk-

tet säger att det är anmärkningsvärda besparingar man kan göra. 

 

Program  

 

Tisdagen den 8 oktober incheckning på Bogogno Golf Resort och därefter drink och 

middag med start kl. 19:00 

Onsdagen den 9 oktober, spel på Conte med första start kl. 09:30 

Torsdagen den 10 oktober, spel på Bonora med första start kl. 09:30 

Fredagen den 11 oktober, frukost och därefter utcheckning 

 

Kostnaden för 2 spelare i dubbelrum är 590 €/person 

Kostnaden för 1 spelare i enkelrum är 715 € 

Kostnaden för medföljande ej golfspelare är 470 € 

 

I detta pris ingår 3 tre rätters middagar inklusive aperitif, vin, vatten, kaffe och 

frukostbuffé samt 2 greenfees 

 

 

 

 

 

 



 

 

Första anmälningsdag är måndagen den 17 juni kl. 8:00, betalning ska göras tidigast 

tisdagen den 18 juni och senast den 24 juni för att anmälan skall vara giltig. Detta 

görs på hemsidan under "övriga betalningar", var ute i tid vi har endast 30 dubbelrum 

så först till kvarn. Observera att det är tidpunkten för anmälan som gäller och om man 

är två som åker så måste man anmäla båda två. Om den ena är medlem och 

medföljande inte spelar golf går det bra att skriva sin partners namn under önskad 

starttid. 

 

Önskas extra övernattning (7.till 8.10. eller 11. till 12.10.) har vi förhandlat fram ett 

specialpris på 175euro för dubbelrum och 130 euro för enkelrum inkl. frukost. Det 

finns dock begränsad antal rum, därför är det bäst att ni i samband med anmälan 

bokar eventuell extranatt med mail till gerda.bocklinger@me.com. 

 

 

Vi vill också gärna passa på och önska er alla en härlig sommar! 

 

Gerda Böcklinger    Annika Rutberg 

Klubbmästare    Tävlingsledare 

gerda.bocklinger@me.com  annikarutberg@gmail.com 
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