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The Open
 Royal Liverpool 16 -23 Juli 2023     

151ST



Inte kunde väl Willie Park Sr och Old Tom Morris ha föreställt sig vad The Open skulle komma att 
bli när de spelade i första mästerskapet på Prestwick 1860, med ett startfält med endast 8 spela-
re.

I år spelas tävlingen på Royal Liverpools anläggning, som ligger i hjärtat av golfhistorien och var 
värd för The Open 1897, där legender som Bobby Jones och Tiger Woodsvhar lyft Claret Jug.

Världens största spelare kommer att delta för att försöka vinna den åtråvärda Claret Jug.

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 Skottland, 
innan den utvecklades 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 Liverpool

151ST



Scorers

I biljetten ingår:

• Officiell entrébiljett till The 151st Open

• Fast track entré

• Informella oreserverade sittplatser både inne 
och utomhus.

• Trädgård med TV sändning av spelet

• Full TV-täckning av spelet i hela anläggningen

• Frukost - bröd, kaffe/te och juice

• Kockar som erbjuder ett val av  
klassiska rätter för lunch 

• En dessertstation med söta saker. 

• Smakfulla tilltugg under eftermiddagen

• Fri bar med viner, öl och läsk.

Bekvämt beläget i hjärtat av golfbanan omgiven av 14:e, 5:e och 15:e hålet

Scorers är en perfekt plats för att njuta av 
golfens äldsta och mest prestigefyllda Major.  

En fantastisk upplevelse under hela dagen 
som skapar bestående minnen för dig och 
ditt sällskap.  

Beläget centralt på golfbanan, där du aldrig 
är alltför långt borta från ’the action’. Du kan 
enkelt komma och gå som du vill. 

Den avslappnade och informella miljön gör att du fritt kan röra dig i restaurangen. Du kan enkelt 
gå ut till banan, säker i vetskapen om att du kan ta mat och dryck hela dagen när det passar.

General Admission 
I biljetten ingår:

• Officiell entrébiljett till The 151st Open
• Digital / E-biljett

Vill du ha det lilla extra?
-Välj Scorers-paketet

Scorers levererar en rad kulinariska alternativ 
som passar allas behov. 



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
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Våra platser
Royal Liverpool


