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Royal St George’s har en unik plats i golfhistorien. Placerad mitt i det böljande landskapet av 
sanddyner vid Kents kust, det var här, i The Garden of England, The Open spelades för första 
gången utanför Skottland 1894.
Halmtaken på klubbens byggnader går tillbaka till den tiden och de invaggar dig i en charmig 
atmosfär, men låt dig inte luras...detta är en bana med oerhört stor komplexitet. Varje hål går i en 
annan riktning än det föregående och sidvinden är en stor utmaning på de flesta av dem!
Det här blir 15:e gången Royal St George’s är värd för The Open, där legender som Sandy Lyle 
och Greg Norman som tidigare vinnare. Den senaste mästaren att lyfta Claret Jug här var Nordir-
ländaren Darren Clarke 2011.

The Open
The Open Championship, ofta benämnd som enbart The Open, är den äldsta golfturneringen i 
världen och en av de absolut mest prestigefyllda.
Tävlingen grundades 1860 och var ursprungligen arrangerad på Prestwick Golf Club i Skott-
land, innan den utvecklades till att till att rotera på ett antal golfbanor...alltid belägna vid kusten. 
Tävlingen arrangeras av The R&A och som även utsett GO Sport Travel till deras Skandinaviska 
Authorised Hospitality Provider.

The Open är en av fyra ”Major´s”, där de övriga är Masters Tournament, The PGA Championship 
och U.S Open. The Open är sedan 2019 den sista av årets ”Major´s”, och spelas i mitten på Juli 
varje år. Tävlingen kallas ”The Open” då den är öppen för alla, både professionella golfare och 
amatörgolfare! Amatörerna består av världens bästa och kan spela The Open genom 
inbjudan eller kvalificering.

The Open
Royal St George’s

149TH



Engravers

Engravers Premium

I biljetten ingår:

• Officiell biljett

• Fast track entré

• Välkomst lounge med hospitality personal

• Champagne vid ankomst

• Souvenir och starttider

• Terrass med vy över tävlingen

• TV sändning av spelet

• Q&A med en spelare

• Luftkonditionering

• Eget bord för ditt sällskap

• Engelsk frukost

• 4-rätters lunch

• Afternoon tea

• Fri bar (Champagne, vin, öl, urval av stark-
sprit samt alkoholfritt)

Uppgradera din Engravers biljett:
• Eget rum/svit. 
• Varje svit har sin egen balkong med fin 

utsikt över spelet. 
• Personal kommer att servera goda rätter 

hela dagen.
• Detta fantastiska paket är endast  

tillgängligt för alla fyra dagar och för 
grupper om minst 30 personer. Perfekt för 
företags-evenemang.

Beläget med utsikt över Royal St Georges utmanande par 3 16: e hål.



I biljetten ingår:

• Officiell biljett
• Fast track entré
• Souvenir program med sapelordning
• TV sändning av spelet
• Balkong, lower level.
• Loungebuffé utformad för att erbjuda 

flexibel måltider hela dagen och serverar 
frukost och lunch

• Eftermiddags-snacks
• Fri bar hela dagen, inklusive viner, öl, 

Champagne,ett urval av starksprit samt 
alkoholfritt)

• Luftkonditionering
• Välkomstlounge med hospitalitypersonal.

Våra platser
Royal St George’s

Caddies
Beläget med utsikt över Royal St Georges utmanande par 3 16: e hål



Kontaktuppgifter
GO Sport Travel / GO Music Travel

Lasarettsgatan 12, Örnsköldsvik  Sverige

Tfn: 0660-21 10 90 (Vxl öppen mellan 9.00-17.00)
Mail: info@gosporttravel.com, info@gomusictravel.se

www.gosporttravel.com  www.gomusictravel.se

Scorers

Scorers Premium

I biljetten ingår:

• Officiell biljett
• Fast track entré
• TV sändning av spelet
• Frukost - bröd, kaffe/te och juice
• Kockar som erbjuder ett val av  

klassiska rätter för lunch
• Smakfulla tilltugg under eftermiddagen
• Fri bar (vin, öl och alkoholfritt)
• Observera. Oreserverade sittplatser både 

inom- och utomhus.

Uppgradera din Scorers biljett:
• Ett privat bord för hela dagen för dig och ditt 

sällskap. (Endast tillgängligt för minst 10 gäster 
per bord)

Beläget vid Spectator Village en kortpromenad från 1: a och 18: e hålet


