
 

 

Vårresa till San Remo 16 – 18 april 2020 

 

Dags att upptäcka San Remo 

 

Välkommen till klubbens vårresa som går till San Remo. 

San Remo ligger mitt på den vackraste delen av Riviera dei Fiori, Italienska 

Blomsterrivieran, som är en fortsättning på vår franska motsvarighet några mil längre 

västerut. San Remo grundades redan på romartiden och har idag 60 000 invånare. 

Golfbanan Circolo Golf Degli Ulivi San Remo byggdes 1930 och invigdes den 1 de-

cember 1931.  

Under andra världskriget stängdes klubben och öppnades igen 1947. På 60-talet - i 

samband med motorvägsbygget A10, som anslöt Genua till Frankrike - minskades 

banan avsevärt. Under ett antal år var det endast en 9-håls bana. Den 31 december 

1972 öppnade man åter en 18-hålsbana, par 69, 5203 m, som ligger otroligt vackert 

på kullarna ovanför San Remo. Klubbhuset är det ursprungliga, och välkomnar oss 

med sin härliga atmosfär. 

 

San Remo levererar varje år en stor mängd blommor till Nobelfesten i Stockholm i 

enlighet med Alfred Nobels testamente. Den svenske dynamitkungen, som avled 

1896, bodde nämligen i denna eleganta stad under sina sista år och ett besök på Villa 

Nobel, det grandiosa hus som i dag är ett spännande museum, är ett måste för varje 

besökare. 

Sanremo fick under 1800-talet sin aura av stil och elegans när förmögna ryssar och 

engelsmän lockades hit av den behagliga vintersolen, långt före alla besvärliga krig 

och ekonomiska krascher. Ett minne från denna tid är den vackra och mycket sevärda 

ryska ortodoxa kyrkan som ligger nere i stan. Centralt ligger också La Pigna, San 

Remos "Gamla stan". Casinot byggdes 1905. 

 

Under denna tid byggdes också fantastiska hotell, bl. a. det hotell där vi ska bo under 

vår vistelse. ROYAL HOTEL SAN REMO! Detta 5* lyxhotell ligger i en 16 000 m² 

stor tropisk trädgård intill strandpromenaden, bara 5 minuters promenad från San Re-

mos centrum. Hotellet har ett modernt spa, utomhuspool och stor solterrass. Alla våra 

rum har utsikt mot havet.  

 

På lördagar är det marknad i San Remo. Utbudet är enormt, här säljs verkligen allt, 

mat kläder, skor och man kan göra riktiga fynd. Lämpligt nog reser vi hem på lördag, 

så ett besök på marknaden hinns med!! 

 

Program  

 

Torsdag den 16 april ses vi på Golfclub San Remo med information 9:30 och start 

klockan 10.00. Efter golfen kör vi till Royal Hotel San Remo, för incheckning och 



 

 

därefter drink och middag med start klockan 19:30 

Fredag den 17 april, spel på Golfclub San Remo, med information 8:30 och start 

klockan 9:00 

Lördag den 18 april, frukost och därefter utcheckning 

 

Kostnaden för 2 spelare i dubbelrum är 500 €/person 

Kostnaden för 1 spelare i enkelrum är 610 € 

Kostnaden för medföljande ej golfspelare är 420 € 

 

I detta pris ingår en tre rätters och en fyra rätters middag inklusive aperitif, vin, 

vatten, kaffe och frukostbuffé samt 2 green fees. 

 

 

 

Första anmälningsdag är måndagen den 13 januari klockan 8:00, betalning ska göras 

tidigast tisdagen den 14 januari och senast den 21 januari 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 så skriver man sin partners namn under 

önskad starttid. 

 

Önskas extra övernattning (15–16 april eller 18–19 april) har vi förhandlat fram ett 

specialpris på 223 euro för dubbelrum och 163 euro för enkelrum inklusive frukost. 

Det finns dock ett begränsat antal rum, därför är det bäst att ni i samband med 

anmälan bokar eventuell extranatt genom att skicka ett mail till 

gerda.bocklinger@me.com. 

 

 

Vi vill också gärna passa på och önska er alla en Gud Jul och ett Gott Nytt År.! 

 

Gerda Böcklinger    Annika Rutberg 

Klubbmästare    Tävlingsledare 

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