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destinace DOPORUČENÉ GOLF ADVISOREM
golf advisor recomended destinations
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AUSTRIA
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora
5 Beroun

CZECH REPUBLIC
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora
5 Beroun
6 Beřovice
7 Black Bridge 
8 Brno Kaskáda
9 Casa Serena
10 Cihelny
11 Čeladná
12 Česká Lípa
13 Český Krumlov
14 Darovanský dvůr
15 Františkovy Lázně - Hazlov
16 Greensgate - Dýšina
17 Hluboká
18 Hodkovičky
19 Hostivař
20 Kácov
21 Karlovy Vary
22 Karlštejn
23 Konopiště
24 Kunětická Hora
25 Kynžvart
26 Loreta Golf Pyšely
27 Mariánské Lázně
28 Mladá Boleslav
29 Mladé Buky
30 Mnich
31 Mstětice
32 Olomouc
33 Ostravice
34 Poděbrady
35 Ropice
36 Slapy
37 Sokolov
38 Šilheřovice
39 Telč
40 Ypsilon Golf Liberec
41 Zbraslav - Prague City Golf

GERMANY
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora
5 Beroun

ITALY
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora
5 Beroun
6 Beřovice
7 Black Bridge 
8 Brno Kaskáda

MAROCCO
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora

QUATAR
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz

SLOVAKIA
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora

SPAIN
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora
5 Beroun
6 Beřovice
7 Black Bridge 
8 Brno Kaskáda
9 Casa Serena
10 Cihelny
11 Čeladná
12 Česká Lípa
13 Český Krumlov
14 Darovanský dvůr
15 Františkovy Lázně - Hazlov

UAE
page golf course
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora
5 Beroun
6 Beřovice
7 Black Bridge 
8 Brno Kaskáda
9 Casa Serena
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Světoznámá italská značka golfového a volnočasového oblečení Chervò otevřela svou 

reprezentační prodejnu v srdci historické Prahy v Maiselově ulici. Zákazníci, a to nejen golfisté, 

se tady mohou obléci doslova od hlavy až k patě do pohodlných a vysoce elegantních modelů. 

Ocení módnost a dokonalý vzhled každého kusu oblečení a zároveň unikátní funkční vlastnosti 

materiálů, které Chervò chrání vlastními patenty. S výběrem kompletního outfitu i jednotlivých 

kousků ochotně pomohou a poradí  zkušené Chervò konzultantky. 

CHERVÒ STORE
 Maiselova 41/21, Praha 1
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CHERVÒ STORE 

v centru Prahy

AQUABLOCK®
nehlučné, laminátová membrána, 

lepené švy, odpařování vlhkosti 

DRY-MATIC® 
prodyšné, rychleschnoucí, 

antibakteriální, pH v rovnováze 

SUN-BLOCK®
ochrana proti  

UVA a UVB záření

WIND-LOCK® 
proti chladu a větru



FASHION STORY
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CHERVÒ  STORE
Maiselova 41/21
110 00 Praha 1
tel: +420 739 888 888
email: info@literix-chervo.cz

GOLF SHOP
Golf Resort, a.s.
Pražská 219
360 01 Karlovy Vary
tel: +420  353 331 001
email: recepce@golfresort.cz

GOLF CENTRUM ALBATROSS
U Hřiště 162
267  16   Vysoký Újezd
tel: +420 607 977 987
email: info@golfcentrum.cz

GOLF RESORT KASKÁDA
Na Golfu 1772
664 34. Kuřim
tel: +420 541 511 711
email: info@golfbrno.cz

GOLF&SKI RESORT OSTRAVICE
Ostravice 75
739 14. Ostravice
tel: +420 595 538 538
email: info@golf-ostravice.cz

GOLF CENTRUM  BRNO
Bauerova 10
603 00. Brno
tel: +420 725 868 151
email: brno@golfcentrum.cz

FASHION  STORE 
Krkonošská 157
543 01  Vrchlabí
tel: +420 602115220, 776749931
email: info@toni-sailer.cz

DIGITALGOLF 
Golden City - Gate 5
Stará Vajnorská 11
831 04.  Bratislava
tel:  +421 (2) 20 91 04 04
email: eshop@digitalgolf.sk

E- SHOP
www.golfcentrum.cz
www.digitalgolf.cz
www.digitalgolf.sk
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Nová kolekce 2020
Chervò… Wherever, Whenever

Pro více informací navštivte www.chervo.com.
For more information please visit www.chervo.com.



FASHION STORY
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Projekt GOLF ADVISOR zahájil svou již 
čtvrtou sezónu. Umožňuje golfistům výměnu 
poznatků z návštěvy odehraných hřišť a sdílet 
prostřednictvím internetového portálu  
GOLF ADVISOR.GOLF subjektivní hodnocení 
jejich kvality. Hráčský rating je zcela nezávislým 
subjektivním hodnocením a odehrává se pod 
mottem provozovatele portálu: „VÁŠ NÁZOR 
NÁS ZAJÍMÁ“. Projekt GOLF ADVISOR si klade 
za cíl nabídnout komplexní informační servis 
o hřištích a resortech, doplnit běžně dostupné 
informace o nové pohledy a možnost si hřiště 
pro hru nejen vybrat, ale i on-line rezervovat 

a zakoupit greenfee.

Internetová část projektu GOLF ADVISOR přináší uživatelům sumář 
informací o  publikovaných golfových hřištích a  doprovodných 
službách. Uživatelé mohou hodnotit:

• Celkovou kondici hřiště
• Ztvárnění hřiště (layout)
• Servis a úroveň služeb, ochotu personálu
• Další služby – restaurace/hotel
• Poměr cena/kvalita

Za  existence serveru (spuštěn v  září 2017) jsme získali více 
než 25  600 hodnocení od  více jak 3  450 hodnotících golfistů.  
Návštěvnost stránek se pohybuje kolem 1600 unikátních 
návštěvníků měsíčně. 

V  letech 2018 a  2019 jsme díky stoupající poptávce začali 
hodnotit vedle České republiky a  vybraná hřiště a  resorty 
v dalších zemích. Navázali jsme spolupráci příhraničními kluby 
zejména v Rakousku, ale i v dalších zemích sousedících s Českou 
republikou. Zájem se dotkl dalších oblíbených destinací, jako jsou 
Španělsko, Itálie, Spojené arabské emiráty, Turecko a dalších.

Rok 2020 ovšem přináší stopku oblíbené golfové turistice díky 
pandemii COVID-19. Tím ovšem neutuchá zájem o  golf jako 
takový. Golfisté se od začátku května 2020 soustřeďují na hraní 
nejprve v  domácím klubu a  s  otevřením doprovodných služeb 
a ubytování na golfovou turistiku po českých zemích.

I náš zájem se v tomto roce omezuje na Českou republiku. Všichni 
přispěvatelé budou podobně jako v minulých letech motivováni, 
aby bezprostředně po hře, plni svých dojmů, zapsali svá hodnocení 
kvality golfových hřišť a souvisejících služeb, to nejen podle výše 
uvedených kritérií, ale i  doprovázejícím slovním hodnocením, 
které nejlépe přispívá k věrnému obrazu odehraného hřiště. 

Motivační koš
Hráči jsou odměňováni za  každých pět hodnocení, podle 
uveřejněných pravidel, volnou hrou na  některém z  českých 
hřišť. K  nabízeným odměnám přibydou nově věcné ceny, jako 
jsou vouchery na  odběr poukázek vybraných partnerů projektu 
GOLFADVISOR.  

Tým GOLF ADVISOR
www.golfadvisor.golf
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Golf Advisor
naše vize our vision
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iOSAndroid

Mějte svou cestovní 
pojistku vždy při ruce
v aplikaci Moje Evropská

iOSAndroid

Mějte svou cestovní 
pojistku vždy při ruce
v aplikaci Moje Evropská

www.ERVpojistovna.cz

I na golfu se může hodit, 

když máte pojistku v kapse!

 �  nejširší pojistná ochrana na českém trhu

 �  síť center pomoci na všech kontinentech

 �  cestovní asistenční služby v češtině NONSTOP

 �  osobní prověřování úrovně lékařské péče

 �  obsahuje pojištění zrušení cesty

 �    golf jako součást základního pojištění

Celoroční pojištění MultiTrip
Pro Vás, kdo cestujete častěji



RAKOUSKO
AUSTRIA

NÁZEV HŘIŠTĚ / COURSE NAME
1 Golf Club am Attersee
2 Golf Club Eichenheim
3 Golf Club Kitzbühel
4 Golfclub Kitzbühel - Schwarzsee - Reith
5 Golf & Landclub Rasmushof
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Attersee
Golfclub am Attersee

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Golfový club Attersee je nádherně položený nad jezerem Attersee 
ve spolkové zemi Salcburska, v Rakousku. Stal se rychle přitažlivým 
střediskem s atraktivní možností pro všechny vášnivé golfisty.  
To proto, že na jedné straně se klub nachází v jedinečném okolí 
uprostřed Salzkammergut (Solná Komora), jenom 4 minuty od A1 dálnice 
„Westautobahn“ a na druhé straně také jistě kvůli tomu, že jeho design 
je výzvou pro každou úroveň handicapů. Těšíme se na Vaší návštěvu 
na „nejlepší zeleni s nejlepší modrou“.

Attersee Golf Club is beautifully situated above Attensee Lake in the 
State of Salzburg, Austria. It has quickly become an attractive resort with 
a fantastic opportunity for all passionate golfers. The reason is that the 
club is located in a unique valley in the middle of the Salzkammergut 
(“Salt Demesne”) on one side, just 4 minutes from the A1 motorway 
“Westautobahn”, and also because its design is challenging for every 
handicap level. We look forward to your visit to the “best green with  
the best blue”.

Herrlich über dem Attersee gelegen, präsentiert sich der Golfclub 
am Attersee. Der GCA ist rasch zu einem Anziehungspunkt und Tipp 
unter den Golfbegeisterten geworden. Das liegt einerseits an seiner 
einzigartigen Lage inmitten des Salzkammerguts, nur 4 Minuten  
von der Westautobahn entfernt, aber sicher auch daran, dass sein Design 
für jede Spielstärke eine Herausforderung bietet. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch am „besten Grün über dem schönsten Blau“.

GOLFCLUB AM ATTERSEE
Am Golfplatz 1, 4864 Attersee am Attersee
Tel.: +43 7666 20866
office@golfamattersee.at
www.golfamattersee.at 
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Eichenheim
Golf Club Eichenheim

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Umístěný v malebném prostředí, s pozadím Kitzbühelských Alp. Strmé 
útesy, přírodní toky, husté listnaté lesy a dlouhé jamky vytvářejí jedinečnou 
atmosféru. 18jamkové mistrovské hřiště, navržené renomovaným 
designérem Kyleem Phillipsem, s parem 71 a délkou 6 092 metrů, které bylo 
postaveno v roce 2000, nabízí každému golfovému hráči špičkové zázemí. 
Velmi zajímavá je jamkač. 3, která nabízí úchvatné panorama.

Situated in picturesque surroundings, with the Kitzbühel Alps in the 
background. Steep cliffs, natural streams, dense deciduous forests and 
long holes create a unique atmosphere. The 18-hole championship course 
designed by the renowned designer Kyle Phillips, par 71 with a length of 
6,092 metres, was built in 2000 and offers top-class facilities to every 
golf player. Hole no. 3, which offers a fascinating panorama, is really 
interesting.

Eingebettet in die malerische Kulisse der Kitzbüheler Alpen, schaffen 
steile Felswände, naturbelassene Bäche, dichte Laubwälder und lange 
Pars eine einmalige Atmosphäre. Vom renommierten Designer Kyle 
Phillips als 6.092-Meter-Par-71-Layout entworfen und im Jahr 2000 
erbaut, bietet der 18-Loch Championship-Course, jedem Golfer eine 
Anlage auf höchstem Niveau. Insbesondere das Loch 3 bietet ein 
atemberaubendes Panorama.

GOLFCLUB EICHENHEIM
Eichenheim 8, 6370 Kitzbühel, Österreich
T +43 5356 66615-560
rezeption@eichenheim.com
www.eichenheim.com
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Kitzbühel
Golf Club Kitzbühel

price value terrainno. of holes

9

GOLF CLUB
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Jedno z nejkrásnějších 9jamkových hřišť v Rakousku. Působivé golfové 
prostředí se dvěma ostrovními jamkami je umístěno na slunné straně 
města. Výbor klubu má nejvíce single-handikapových hráčů v Rakousku!
Tento tradiční golfový klub byl založen v roce 1955 a kompletně 
přepracován v létě roku 2005. Klubovna s úchvatným výhledem na hory, 
okouzlující jezera a starou hradní stěnu tvoří jedinečný celek, který chcete 
nazvat umělecký dílem s kvalitou PGA.

One of the most beautiful 9-hole courses in Austria. An impressive golf 
environment featuring two island holes is located on the sunny side of 
the town. The club committee has the most single-handicapped players in 
Austria! This traditional golf club was founded in 1955 and was completely 
redesigned in the summer of 2005. The clubhouse with its amazing views 
of the mountains, charming lakes and old castle wall make up a unique 
whole, where you want to say “a work of art” with PGA quality.

Eine der schönsten 9-Loch-Anlagen Österreichs. Beeindruckendes Golf-
Setting mit zwei Inselgrüns auf der Sonnenseite der Stadt. Der Club mit 
den meisten Single-Handicappern Österreichs! Dieser traditionsreiche 
Golfclub wurde bereits 1955 gegründet und im Sommer 2005 komplett 
neugestaltet. Das Clubhaus mit atemberaubenden Blicken in die Bergwelt, 
reizvolle Seen und die alte Schlossmauer bilden ein einzigartiges Ganzes, 
fast möchte man schon sagen „Gesamtkunstwerk“, mit PGA-Qualität.

GOLFCLUB KITZBÜHEL
Ried Kaps 7, 6370 Kitzbühel
tel.: +43 5356 65 660 891
golf.kiz@a-rosa.de
www.golfclub-kitzbuehel.at
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Kitzbühel – Schwarzsee
Golf Club Kitzbühel – Schwarzsee - Reith

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Náročné vodní překážky, selektivní terén a ohromující panoramatické
výhledy. Pro ochlazení je Schwarzsee nejteplejším bažinovým jezerem 
v Alpách. Začněme s téměř 500 m dlouhou, otevřenou jamkou. Pak 
následuje nejtěžší jamka hřiště: par 4, 414 m. Působivá je jamka č. 16, 
par 3, zvaná ,,past na myši“, která se hraje přes malou rokli. Po návratu 
do klubovny vás čeká sluneční terasa s nádherným výhledem na Astberg, 
Rauhen Kopf a Wilden Kaiser.

Difficult water obstacles, selective terrain and a stunning panoramic view. 
For cooling down, Schwarzsee is the warmest swamp lake in the Alps.
Let’s start with an almost 500 m long, open hole. This is followed by the 
hardest hole of the course: par 4 and 414 m. The par 3 hole 16, known 
as the “mousetrap”, which is played over a small gorge, is impressive. 
After returning to the clubhouse, you can expect a sunny terrace with 
spectacular views of Astberg, Rauhen Kopf and Wilden Kaiser.

Anspruchsvolle Wasserhindernisse, selektives Terrain und beeindruckendes 
Panorama aus. Für Abkühlung sorgt mit dem Schwarzsee der wärmste 
Moorsee der Alpen. Los geht’s mit einem fast 500 m langen, selektiven 
Eröffnungsloch. Anschließend folgt das schwierigste Loch des Platzes:  
Par 4, 414 m. Beeindruckend: das Par 3 Nummer 16, die “Mausefalle”, das 
über eine kleine Schlucht zu spielen ist. Wieder beim Clubhaus angelangt, 
erwartet Sie die Sonnenterrasse mit herrlichem Ausblick auf den Astberg, 
den “Rauhen Kopf” und Wilden Kaiser.

GOLFCLUB KITZBÜHEL-SCHWARZSEE-REITH
Golfweg 35, 6370 Kitzbühel, Österreich
T +43 5356 66660-70
gcschwarzsee@kitzbuehel.com
www.golf-schwarzsee.at
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RASMUSHOF
Golf & Landclub Rasmushof

price value terrainno. of holes

9

GOLF CLUB
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První soukromé golfové hřiště Kitzbühel. Hřiště se nachází na úpatí 
světoznámého Hahnenkammu v cílové oblasti legendárního lyžařského 
závodu Světového poháru. Golfové jamky  jsou navrženy selektivně,  
9 jamek vyzve jak profesionály tak i začátečníky. Zvláštní výzvou jsou 
jamky 6 až 9, které jsou začleněny do prostředí horské krajiny.

The first private Kitzbühel golf course. The course is located at the foot 
of the world-famous Hahnenkamm in the finishing area of the legendary 
World Cup ski race. The golf holes are designed selectively, 9 holes will 
be challenging for everyone from beginners to professionals. The special 
challenges are holes 6 to 9 that are embedded in the environment of the 
mountain landscape. 

Der erste private Golfplatz Kitzbühels. Der Kurs liegt direkt am Fuße des 
weltberühmten Hahnenkamms, im Zielgelände des legendären Weltcup-
Skirennens. Die Fairways sind selektiv angelegt, die 9 Löcher sportlich 
genug, um Profis zu fordern, und auch für Anfänger der ideale Platz. Als 
besondere Herausforderung gelten die Löcher 6 bis 9, welche mitten in 
der Gebirgslandschaft integriert sind.

GOLF- & LANDCLUB RASMUSHOF
Hermann Reisch Weg 15, 6370 Kitzbühel, Österreich
tel: +43 5356 65252-0
golf-rasmushof@kitz.net | www.rasmushof.at
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The 5 – star luxury boutique hotel Ventana is located in the historical heart of Prague at the Old Town Square.

The Neo-Renaissance palace offers 29 comfortably furnished rooms.

The friendly and personal approach of our staff provides a professional service that will ensure you  

a pleasant stay in this beautiful boutique hotel.*****VENTANA HOTEL PRAGUE 

Best location in the Heart of Prague

Ventana Hotel Prague 
Celetná 7/600, Praha 1, CZ 110 00 – entrance from Štupartská 2 

tel.: +420 221 776 600, fax: +420 221 776 603 
info@ventana–hotel.net 
www.ventana–hotel.net

SUCCESS LIES IN DETAILS AND PEOPLE



česká republika
czech republic

Műnchen
228 km

Dresden, 60 km

Linz
56 km







2

9

2014

25

13

15 10
34

19
18

12

37

28

1

4

5

21

22

6

27

31

23

26
36

39

40

16

17
30

741

NÁZEV HŘIŠTĚ / COURSE NAME
1 Albatross
2 Alfrédov
3 Austerlitz
4 Barbora
5 Beroun
6 Beřovice
7 Black Bridge 
8 Brno Kaskáda
9 Casa Serena
10 Cihelny
11 Čeladná

12 Česká Lípa
13 Český Krumlov
14 Darovanský dvůr
15 Františkovy Lázně - Hazlov
16 Greensgare - Dýšina
17 Hluboká
18 Hodkovičky
19 Hostivař
20 Kácov
21 Karlovy Vary
22 Karlštejn
23 Konopiště
24 Kunětická Hora
25 Kynžvart
26 Loreta Golf Pyšely

27 Mariánské Lázně
28 Mladá Boleslav
29 Mladé Buky
30 Mnich
31 Mstětice
32 Olomouc
33 Ostravice
34 Poděbrady
35 Ropice
36 Slapy
37 Sokolov
38 Šilheřovice
39 Telč
40 Ypsilon Golf Liberec
41 Zbraslav - Prague City Golf
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Golfové hřiště s osmnácti jamkami (par 72) svojí délkou spadá do střední 
kategorie. Několik set let stará lipová alej v první devítce a mnoho vodních 
ploch na devítce druhé podtrhují osobitý ráz hřiště a sounáležitost s okolní 
přírodou. Resort Alfrédov vám nabízí ubytování v 49 pokojích (105 lůžek). 
K dispozici jsou tři sály pro 25, 45 a 100 osob. Součástí hotelu je Spa-zóna. 
Nabízíme i možnost lovu v přilehlých honitbách nebo poplatkový rybolov. 

Der 18-Loch-Golfplatz (Par 72) gehört mit seiner Länge in die mittlere 
Kategorie. Eine mehrere Jahrhunderte alte Lindenallee in dem ersten 
Neuner und viele Wasserflächen in dem zweiten Neuner unterstreichen den 
eigenartigen Charakter des Platzes sowie auch die Zusammengehörigkeit 
mit der umliegenden Natur. Das Ressort Alfrédov bietet Unterkunft in  
49 Zimmern (105 Betten) an. Zur Verfügung stehen drei Säle für 25,  
45 und 100 Personen. Ein Bestandteil des Hotels ist ein Wellness-
bereich. Wir bieten auch Jagden in umliegenden Jagdgehegen und 
gebührenpflichtigen Fischfang an.

With eighteen holes (par 72) is the course a middle category. A several 
hundred years old lime-tree alley within the area of the first nine holes 
and lots of water bodies in the area of the second nine underlines the 
distinctive character of the course and its appurtenance with the adjacent 
nature. Resort Alfrédov offers you the accommodation in 49 hotel rooms 
(105 beds). There are three halls available (seating 25, 45, 100 persons). 
The hotel has a Spa-zone. We present an opportunity of hunting in the 
nearby hunting grounds or fishing. 

ALFRÉDOV GOLF & WELLNESS RESORT
Alfrédov | Kostelec 144
tel.: +420 725 404 996
recepce@alfredov.cz | www.alfredov.cz

price value terrainno. of holes

18
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Players rating 2019

review golf club  
and order tee time on
www.golfadvisor.golf7,8 – 7,9

ALFRÉDOV
Alfrédov Golf & WELLNESS RESORT 
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18

GOLF CLUB
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Players rating 2019

review golf club  
and order tee time on
www.golfadvisor.golf8,2 – 8,4

BARBORA
golf resort barbora

Golfové hřiště Barbora na Teplicku. Nekonečně zelené plochy. Souznění 
přírody a lidské činnosti. Paprsky slunce odrážející se v ranní rose. Vítr 
čeřící vlnky na čerstvě posečeném trávníku. Ladně tvarované, dokonale 
střižené ferveje a takticky rozmístěné písečné bankry.  Příležitost 
posouvat hranice sebe sama. Příjemná klubovna s výbornou kuchyní. 
Ubytování Hotel Prince de Ligne Teplice /princedeligne.cz/.

The golf course Barbora in Teplice region. Endless green areas.  
The harmony of the nature and human activities. The sun beams 
reflecting in the morning dew. The wind rippling wavelets on freshly 
mown grass. Gracefully shaped, perfectly cut fairways and sand 
bunkers placed tactically. The opportunity to move the limits of oneself. 
A pleasant club house with excellent cuisine. Accommodation  
in the Prince de Ligne Hotel Teplice /princedeligne.cz/.

Golfplatz Barbora im Bezirk Teplice. Endlose Grünflächen. Harmonie 
zwischen Natur und Mensch. Sonnenstrahlen im Morgentau. Der Wind 
kräuselt Wellen im frisch gemähten Rasen. Anmutig und perfekt 
geschnittene Fairways und taktisch angeordnete Sandbunkern.  
Eine Gelegenheit, die eigenen Grenzen zu verschieben. Angenehmes 
Clubhaus mit exzellenter Küche. Unterkunft Hotel Prince de Ligne  
Teplice /princedeligne.cz/.

GOLF RESORT BARBORA A.S.
Oldřichov 226 | 417 24 Jeníkov
tel.: +420 721 005 496
info@golfbarbora.cz | www.golfbarbora.cz
GPS: 50°38´17“N, 13°44´30“E 
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Players rating 2019

review golf club  
and order tee time on
www.golfadvisor.golf8,9 – 9,1

Greensgate – Dýšina
Greensgate Golf & Leisure Resort

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Greensgate Golf & Leisure Resort založen roku 2004, pod původním 
názvem Golf Park Plzeň, se může pyšnit dynamickým rozvojem zázemí, 
služeb a sportovních zážitků. Mistrovské 18jamkové hřiště designoval
německý architekt Christoph Städler a perlou českého golfu je ostrovní 
jamka č.11. V letech 2012 – 2016 byl resort hostitelem LET. V areálu se 
nachází stylová restaurace, hotel a vybavené školicí prostory.

Greensgate Golf & Leisure Resort, opened in 2004 under the original name 
of Golf Park Pilsen, boasts a dynamic development of facilities, services 
and sports experiences. The Master 18-hole course was designed by the 
German architect Christoph Städler and the real pinnacle of Czech golf  
is the island’s hole No.11. In the years 2012 - 2016 hoted the resort LET. 
Area has a stylish restaurant, suites and conference room.

Greensgate Golf & Leisure Resort, gegründet 2004 unter dem sprünglichen 
Namen Golf Park Pilsen glänzt durch die dynamische Entwicklung der 
Anlagen, Leistungen und Sporterlebnisse. Den 18-Loch-Golfplatz entwarf 
der deutsche Architekt Christoph Städler und die Perle des tschechischen 
Golfes ist das Inselloch Nr. 11. Zwischen 2012 – 2016 war das Ressort 
der Gastgeber von LET. Auf dem Gelände befinden sich ein stilvolles 
Restaurant, ein Hotel und ausgestattete Schulungsräume.

GREENSGATE GOLF & LEISURE RESORT
Horomyslická 1 | 330 02 Dýšina 
tel.: +420 724 749 083
reception@greensgate.cz | www.greensgate.cz
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price value terrainno. of holes

27

GOLF CLUB
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Kácov 
Panorama Golf Resort 

Players rating 2019

review golf club  
and order tee time on
www.golfadvisor.golf8,8 – 8,9
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Devítky Forest, River a Meadows nabízí hráčům unikátní zážitky díky své 
herní i  designové rozmanitosti a jsou citlivě zasazené do krásné přírody 
Posázaví. Moderní a plně vybavená klubovna obdržela titul Stavba roku 
Středočeského kraje 2017. V zázemí resortu najdete Panorama Restaurant, 
proslulý gastronomií na vysoké úrovni, hotel (14 pokojů), šatny, 
konferenční prostory (45 osob) s veškerým vybavením. 

Courses Forest, River and Meadows offer players unique experiences 
thanks to their game strategy and design diversity and are sensitively 
embedded in the beautiful nature of Posázaví. Modern and fully equipped 
clubhouse, which won Construction of the year of Central Bohemia 2017, 
houses Panorama Restaurant with fantastic gastronomy, hotel (14 rooms), 
 changing rooms and conference room (45 ppl).

Die Neuner Forest, River und Meadows bieten den Spielern einzigartige 
Erlebnisse dank der spielerischen und designmäßigen Vielfalt und sind 
einfühlsam in die wunderschöne Natur des Sasau-Landes eingebettet. Das 
moderne und vollausgestattete Clubhaus erhielt 2017 den Titel Bau des 
Jahres der mittelböhmischen Region. Auf dem Ressortgelände finden Sie 
das Panorama Restaurant, das für seine gehobene Gastronomie bekannt 
ist, ein Hotel (14 Zimmer), Umkleideräume, Konferenzräume (45 Personen)
mit voller Ausstattung. 

PANORAMA GOLF RESORT 
Panorama 1 | 285 09 Kácov
tel.: +420 353 972 281
info@panoramagolf.cz | www.panoramagolf.cz
49°46‘11.360“N, 15°0‘59.473“E
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Players rating 2019

review golf club  
and order tee time on
www.golfadvisor.golf8,4 – 8,9

mariánské lázně
royal golf club mariánské lázně

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Golfové hřiště v Mariánských Lázních patří svou tradicí a atmosférou k nejatraktivnějším golfovým 
resortům Evropy. Na vybudování hřiště měl významný podíl britský král Edward VII, který se 
zúčastnil i oficiálního otevření 21. srpna 1905. Hřiště je typickým příkladem klasického skotského 
a irského typu golfových hřišť z konce 19. století a patří k nejstarším hřištím na evropském 
kontinentu. V roce 2003 Její Královská Výsost Královna Elisabeth II. udělila zde působícímu 
golfovému klubu právo užívat královský titul „Royal“. Od té doby patří Royal Golf Club Mariánské 
Lázně do rodiny královských golfových klubů, nad kterými již od roku 1744 má patronát britská 
královská rodina. Zahrajte si na hřišti s bohatou historií, kde hrálo dvanáct vítězů turnajů kategorie 
„Major“.

The golf course in Mariánské Lázně is one of the most attractive golf resorts in Europe with its 
tradition and atmosphere. The British King Edward VII., who also took part in the official opening on 
21st August 1905, played an important role in creating the Golf Club. The course is a typical example 
of classic Scottish and Irish golf courses from the late 19th century and is one of the oldest courses 
on the European continent. In 2003 Her Royal Highness Queen Elizabeth II. granted the golf club the 
right to use the royal title “Royal”. The Royal Golf Club Marianske Lazne has been part of the family 
of royal golf clubs, which since 1744 has been supported by the British Royal Family. Play on a golf 
course rich with history, where twelve “Major” tournament winners played three PGA European Tour 
events (1994, 1995, 1996).

Der Golfplatz in Marienbad, gehört mit seiner Tradition und der Atmosphäre, zu den attraktivsten 
Golfplätzen Europas. An der Gründung des Platzes hat einen bedeutenden Anteil, der britische König 
Edward VII, der auch bei der offiziellen Eröffnung am 21. August 1905 anwesend war. Der Platz ist 
typisches Beispiel, eines klassischen schottischen und irischen Golfplatztyps, vom Ende des 19. 
Jahrhunderts und gehört zu den ältesten Plätzen auf dem europäischen Kontinent. Im Jahr 2003 hat 
Ihre Königliche Hoheit Königin Elisabeth II. dem Golfclub den Königstitel „Royal“ verliehen. Seit 
dieser Zeit, gehört der Royal Golf Club Marienbad, zu der Familie der königlichen Golfclubs, dessen 
Patronat die britische Königsfamilie schon seit dem Jahr 1744 hält. Spielen Sie auf einem Platz mit 
einer reichen Geschichte, wo zwölf Turniersieger der Kategorie „Major“ spielten. 

ROYAL GOLF CLUB MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mariánské Lázně č.p. 582 | 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 354 624 300 | +420 723 474 719
recepce@golfml.cz | www.golfml.cz
49°58‘44.8“N 12°44‘11.0“E
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BEROUN GOLF RESORT
PRVNÍ NEVEŘEJNÝ GOLFOVÝ KLUB V ČESKÉ REPUBLICE 

GOLF & SPA

Golf, relax a komfort v nádherné přírodě, gurmánský zážitek, přátelská obsluha, nadstandardní servis, 

osobní angažovanost, profesionální služby. To je to, co stojí za návštěvu! 

Golf, relaxation and comfort in magnificent countryside, a gourmet experience, friendly staff,  

first class service, personal attention and all-round professionalism. These are excellent reasons  

for coming to visit! 

FIRST PRIVATE GOLF CLUB IN THE CZECH REPUBLIC
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Autorem hřiště je kanadský architekt Les Furber, člen asociace 
amerických golfových architektů, který má ve svém portfoliu 
desítky realizovaných projektů v USA, Kanadě, Švýcarsku 
a Německu.

Rozsáhlé zázemí resortu tvoří klubovna s restaurací a barem, 
hotel a wellness.

HOTEL 
Hotel nabízí ubytování v sedmi dvoulůžkových pokojích a dvou 
pokojích deluxe s jacuzzi. Nachází se v areálu golfového hřiště, 
pokoje jsou umístěny v druhém a třetím patře a je z nich 
nezapomenutelný výhled na golfové hřiště, královské město 
Beroun a Brdské lesy.

Hotel Beroun Golf Club nabízí hostům zdarma vstup do wellness 
centra, kde lze odpočívat v sauně, vířivce, relaxačních 
místnostech nebo při různých procedurách. V létě se můžete 
osvěžit v bazénu a v hotelu nechybí ani posilovna.

RESTAURACE  
Restauraci Beroun Golf Club naleznete v moderním klubovém 
domě berounského golfového clubu, který je situován v krásném 
prostředí královského města Beroun.
Ať už se rozhodnete pro obchodní jednání, školení, soukromý 
večírek či romantickou večeři ve dvou, vše bude připraveno 
do detailu k Vaší spokojenosti.

The course creator is the Canadian designer Les Furber, a member 
of American Society of Golf Course Architects, who has a portfolio 
of dozens of courses created in the USA, Canada, Switzerland and 
Germany.

The extensive amenities of the course come in the form of a club-
house with a restaurant and bar, hotel and a wellness centre.

HOTEL 
The hotel offers accommodation in seven twin rooms and two 
deluxe rooms with Jacuzzis. 
It is located on the grounds of the course, rooms are on the 
second and third floor, and offer unforgettable views of the 
course, the royal town of Beroun, and the forested Brdy hills.

Hotel Beroun Golf Club offers guests free access to the wellness 
centre, where they can unwind in the sauna, whirlpool  
or relaxation rooms, or take a range of wellness procedures.  
In summer you can freshen up beside the pool or work out  
in the fitness centre.

RESTAURANT 
You will find the restaurant of Beroun Golf Club in the course’s 
clubhouse, situated in the beautiful surroundings of the royal 
town of Beroun.
Whether you are coming to conduct business negotiations  
or run a training session, or you have in mind a private party 
or romantic evening for two, preparations will be made to your 
satisfaction, down to the finest detail. 
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BEROUN GOLF CLUB, z.s.
Na Veselou 909 | 266 01 Beroun

Recepce / Reception:
+420 313 101 090
recepce@golfberoun.cz

Restaurace / Restaurant:
+420 313 101 092
restaurace@golfberoun.cz

www.golfberoun.cz 

TIPY NA VÝLET
Beroun a jeho okolí je plné přírodních a historických památek. 
Berounský golfový club je situován v krásném prostředí 
královského města Berouna, pouhých 20 minut od letiště či 
centra Prahy. 
Z Beroun golf resortu si můžete udělat příjemný výlet na okolní 
hrady a zámky, či navštívit působivé vápencové jeskyně 
v Koněprusích. Pro sportovní nadšence je i možnost využití 
široké nabídky sportovních aktivit. Stačí si jen vyhradit dostatek 
času a vydat se za novými zážitky.

PLACES TO SEE NEARBY
Beroun and its surrounding area is full of natural and historical 
landmarks. Beroun Golf Club is situated in the beautiful 
surrounds of the royal town of Beroun, just 20 minutes from 
the airport or centre of Prague.
From the Beroun golf resort you can venture off for pleasant trips 
to the nearby castles and stately homes, or visit the impressive 
limestone caves at Koněprusy. Sports enthusiasts can pick from 
a wide range of activities to enjoy. Just make enough time, and 
head off to enjoy new experiences.
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Vás zve na jedinečnou golfovou událost

1. - 3. července 2020 v Beroun Golf Club

1. července - tréninkové kolo 
2. července - 1. turnajový den 
3. července - 2. turnajový den

Více informací na e-mailu: turnaj@golfberoun.cz a telefonu: +420 606 506 326.

Otevřené registrace pro jednotlivce. 
Jedinečná příležitost prezentace pro firmy.

www.golfberoun.cz
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Players rating 2019

review golf club  
and order tee time on
www.golfadvisor.golf8,1 – 8,5

MNICH
Golf resort Monachus

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Vítejte ve Vašem golfovém cíli. Ticho kolem Vás - jen Vy, golf a příroda, která dělá 
krásnou kulisu pro příjemný den strávený uprostřed lesů a malých jezer. Golfové 
hřiště je příjemné - není příliš náročné, ale vyžaduje dobrou techniku. Každá jamka 
má svůj vlastní charakter a to jsou vzpomínky, které zůstanou s vámi navždy.
Golfresort Monachus nabízí vše, co od golfového resortu můžete očekávat. Najdete 
zde restauraci s prostornou terasou, recepcí s pro-shopem a nechybí ani tréninkové 
zázemí. Navštivte nás a objevte naši nabídku golfových pobytů. Neomezený golf 
a ubytování v prostorných vilách v nedalekém Amenity Resortu Česká Kanada.

Welcome to your golf destination! Calmness all around – just you, golf and the 
nature, make a beautiful backdrop for a pleasant day spent in the midst of forests 
and small lakes. The golf course is pleasant – it is not so demanding, but requires 
some tactical shots. Each hole has its own character and these are the memories 
which will remain in you forever.Golfresort Monachus offers everything you 
can expect from a golf resort. The resort also includes a large clubhouse with 
a restaurant, terrace, reception and pro-shop, driving range, putting and chipping 
green, where golfers may practice before their game. Visit us and explore our offers  
of golf packages. Unlimited golf and luxurious accommodations in spacious villas  
of the Amenity Resort Ceska Kanada.

Herzlich willkommen in Ihrem Golfziel. Stille um Sie herum - nur Sie, Golf und eine 
Landschaft, die eine malerische Kulisse für einen angenehmen Tag inmitten von 
Wäldern und kleinen Seen darstellt. Der Golfplatz ist angenehm - er ist nicht zu 
anspruchsvoll, setzt aber eine gute Technik voraus. Jedes Loch hat seinen eigenen 
Charakter, und das sind Erinnerungen, die Ihnen für immer erhalten bleiben. Das 
Golfresort Monachus bietet alles, was Sie von einem Golfresort erwarten können. 
Ein Restaurant mit großzügiger Terrasse, eine Rezeption mit Pro-Shop, und selbst 
Trainingsanlagen fehlen nicht. Besuchen Sie uns und entdecken Sie unsere Angebot 
für Ihren Golfurlaub. Unbegrenzte Möglichkeiten zum Golfspielen und Unterkunft in 
großzügigen Villen im nahen Amenity Resort im Böhmischen Kanada (Česká Kanada).

GOLFRESORT MONACHUS
Mnich 811 | 37833 Nová Bystřice
tel.: +420 602 130 905, +420 724 028 73
info@golfmonachus.cz  | www.golfmonachus.cz
GPS: N 49°0.75602‘, E 15°5.48505‘
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SLAPY
GOLF PARK SLAPY

Golf Park Slapy – jednoduše golf! Areál Golf Park Slapy sv. Jan nedaleko 
Prahy disponuje 18jamkami, širokými fairwayemi, mírně kopcovitými 
s modelovanými greeny a překvapí nádhernými výhledy. Hřiště nabízí 
kvalitní golfový zážitek jak pro začátečníky, tak i pro hráče s nižšími 
hendikepy. Máme restauraci s kvalitní gastronomií, shop, dvě multimediální 
zasedací místnosti, wellness se saunou a vířivkou, dětský koutek.

Saint John Golf Park - Simply Golf! Saint John Golf Park at Slapy is an  
18-hole golf course close to Prague which prides itself on its wide fairways, 
well-modelled greens and breathtaking views. The course provides a great 
golfing experience both for beginners and for players with lower handicaps. 
In the clubhouse, golfers will find a restaurant, pro shop, meeting rooms 
and also a wellness area with a sauna, children‘s playroom.

Golf Park Slapy – einfach Golf! Der Golf Park Slapy St. Johann in der Nähe 
von Prag  verfügt über 18 Löcher, breite Fairways, ist leicht hügelig mit 
modernen Greens und überrascht mit wunderschönen Ausblicken. Der Platz 
bietet hochwertige Golferlebnisse sowohl für Anfänger als auch für Spieler 
mit kleinen Handicaps. Wir haben ein Restaurant mit hochwertiger
Gastronomie, einen Shop, zwei Multimediasitzungsräume, Wellness
mit Sauna und Whirlpool, Kinderecke.

GOLF PARK SLAPY
Slapy 413 | 252 08 Slapy nad Vltavou
tel.: +420 603 814 455   
recepce@golfslapy.cz | www.golfslapy.cz                   
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sokolov
Golf Club Sokolov
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GOLF CLUB
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GOLF SOKOLOV a.s.
Ke Golfu 445 | 35604 Dolní Rychnov
tel.: +420 724 602 475
recepce@golf-sokolov.cz | www.golf-sokolov.cz
GPS: N 50°9.55905‘, E 12°39.94515‘
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Projekt zpracovala úspěšná a známá německá firma STÄDLER GOLF 
COURSES, která již vyprojektovala více než 40 golfových hřišť. V červenci 
2005 byl zahájen provoz zázemí nového hřiště, ke kterému patří klubovna 
s restaurací, barem, VIP salonkem a letní terasou o celkové kapacitě 
200 míst. Dále jsou zde prostory pro klubový život, recepce a pro-shop, 
kanceláře, šatny pro muže a ženy. Vedle klubového domu je vybudováno 
parkoviště. Celková délka 18jamkového hřiště s parem 72 je 6288 m.

The project was developed by a well-known german company Städler Golf 
Courses which has so far participated in creation of more than forty golf 
courses in Europe. The background of the course began in June 2005 and 
boasts a Club House with a restaurant and a bar, VIP parlor and a summer 
terrace with a total capacity about 200 seats. There are rooms for the Club 
life, reception, pro-shop, offices, and cloak-rooms for men and women. 
There is a car park with a capacity of 100 cars and 3 buses. Brand new golf 
course was normalized and opened in May 2006. The 18-hole course with 
a par of 72 is 6288 m long.

Dieses Projekt wurde von der erfolgreichen und bekannten deutschen 
Firma STÄDLER GOLF COURSES entworfen, die schon mehr als 40 Golfplätze 
ausgearbeitet hat. Im Juli 2005 begann der Betrieb auf einem neuen Platz, 
zu dem ein Klubhaus mit Restaurant, Bar, VIP-Salon und Sommerterrasse 
mit einer Kapazität von 200 Plätzen gehört. Außerdem hat es hier 
Räumlichkeiten für ein geselliges Zusammensein im Klub, eine Rezeption 
mit Pro-Shop, Büros und Umkleideräume für Männer und Frauen.  
Neben dem Klubhaus befindet sich der Parkplatz. Die Gesamtlänge  
des 18-Loch-Golfplatzes mit einem Par von 72 beträgt 6288 m. 
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The golf course spreads on land plots with an acreage of 102 ha, 37 of 
which consist of the actual playing grounds. The local broken relief 
allowed Keith Preston, an English architect, to create 18 specific holes with 
an overall length of the course exceeding six thousand metres with the 
course par being 72. All you will find here are hills, thousands of oak trees 
and beautiful views of the entire range named Ještědsko-kozákovský hřbet 
over the wooded mountains.

Der Golfplatz erstreckt sich auf einer Fläche von 102 ha, davon umfassen 
die Spielflächen 37 ha. Das hiesige gegliederte Gelände erlaubte dem 
englischen Architekten Keith Preston die Erstellung von 18 spezifischen
Löchern mit einer Gesamtlänge des Golfplatzes von über 6000 Meter mit 
Par 72. Es befinden sich hier nur Hügel, Tausende von Eichen und ein 
wunderschöner Ausblick auf die bewaldeten Berge des Jeschken-Kosakow-
Kammes.

YPSILON GOLF LIBEREC a.s.
Ke Klubu 17 | 463 31 Mníšek – Fojtka
tel.: + 420 731 547 847
info@ygolf. cz | www.ygolf.cz

Areál hřiště se rozkládá na pozemcích s rozlohou 102 ha, z čehož 37 ha 
tvoří samotné hrací plochy. Zdejší členité území umožnilo anglickému 
architektovi Keithu Prestonovi vytvoření 18 specifických jamek o celkové 
délce hřiště, která přesahuje šest tisíc metrů  s parem hřiště 72. Nachází 
se zde pouze kopce, tisíce dubových stromů a nádherný výhled přes 
zalesněné hory na celý Ještědsko-kozákovský hřbet. 
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30. ČERVNA
BEROUN GOLF RESORT 

(golf ) 

28. ČERVENCE
BEROUN GOLF RESORT 

(golf ) 

1. – 2. ZÁŘÍ
ROYAL GC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

 (hráčská párty a ubytování, golf )

VARIANTA – PARTNER   
• 12x fee na Chervò Grand Tour (4x fee na každém turnaji)
• 1x ubytování (2x DBL na závěrečném turnaji v Mariánských Lázních, hotel Esplanade*****)
• 12x Chervò dárek
• 12x voucher do Chervò Store v hodnotě 1000 Kč
• 8x vstup na closing party
• logo partnera na všech materiálech (pozvánky, banner/roll-up)

KONTAKT
Tomáš Polišenský
T: +420 602 228 155
E: tomas.polisensky@beone.cz

CHERVÒ GRAND TOUR  
2020

GRAND TOUR 2019
10. PROSINCE 

CLOSING PÁRTY



NĚMECKO
GERMANY

VÍNA JSOU NAŠE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

NABÍDKA VÍN 
Z MORAVY A 
VÝZNAMNÝCH 
EVROPSKÝCH 
REGIONŮ

WWW.SIMPLYWINES.CZ

Simply Wines s.r.o.     |     Neklanova 150/38, Praha 2 – Vyšehrad      |      info@simplywines.cz

NĚ
M

EC
KO

 /
 G

ER
M

AN
Y

NÁZEV HŘIŠTĚ / COURSE NAME
1 Golfclub Ruhpolding e.V.
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RUHPOLDING
GOLF CLUB RUHPOLDING e. V.

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Golfové hřiště Ruhpolding nese design architekta Thomase Himmela 
a první návštěvníky přivítalo v létě roku 2007. Nachází se uprostřed 
bavorských Alp, díky tomu je chráněno před zdejšími ostrými větry, nabízí 
mírné klima a slunečné počasí téměř po celý rok. V blízkosti golfového 
hřiště byl vybudován nový A-ja Hotel Resort s 480 lůžky, který nabízí 
ideální výchozí bod pro golfová dobrodružství v Ruhpolding a Chiemgau. 
Přijďte na golfové hřiště mistrů světa a olympijských vítězů a nechte se 
inspirovat.

The Ruhpolding Golf Course was designed by architect Thomas Himmel 
and welcomed its first visitors in the summer of 2007. It is located amidst 
the Bavarian Alps, which protect it from the strong Alpine winds, offering 
a mild climate and sunny weather all year round. Near the golf course, 
a new A-Ja Hotel resort with 480 beds was established, serving as an ideal 
starting point for golf adventures. Come visit the golf course of world 
masters and Olympic winners and be inspired.

Der Golfplatz Ruhpolding trägt das Design des Architekten Thomas 
Himmel und begrüßte die ersten Besucher im Sommer 2007. Der Platz 
befindet sich inmitten der bayerischen Alpen, was ihn vor den hiesigen 
rauen Winden schützt und ihm fast das ganze Jahr über ein mildes Klima 
und sonniges Wetter beschert. In der Nähe des Golfplatzes wurde ein neues 
A-ja Hotel Resort mit 480 Betten gebaut, das einen idealen Ausgangspunkt 
für Golfabenteuer in Ruhpolding und im gesamten Chiemgau bietet. 
Kommen Sie zum Golfplatz der Weltmeister und Olympiasieger, und lassen 
Sie sich inspirieren.

GOLF CLUB RUHPOLDING E.V.
Rauschbergstr. 1a, D-83324 Ruhpolding
tel.: +49 86632461
www.golfclub-ruhpolding.de
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INTERVIEW

V Liverpoolu hráli všichni
score is not that important anymore
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Samozřejmě vím, že jste velký golfový nadšenec, tak 
začněme pěkně od začátku, jak došlo ke spojení vy 
a golf?
Golf jsem objevil až v Anglii, když jsem přestoupil 
z francouzského Lens do Liverpoolu v roce 1999. V Anglii hrají 
golf snad úplně všichni a tak bylo jenom otázkou času, kdy si ten 
golf zkusím taky. V Liverpoolu se mnou navíc byl i Patrik Berger, 
takže jsme na ty golfové začátky byli dva, což bylo lepší. Sám se 
člověk kolikrát stydí s něčím novým začínat.

A jaké byly ty začátky?
Veselé.....začalo to koupí golfového vybavení. Přišli jsme 
na jednom golfovém klubu do krámu a mysleli jsme si, že to 
nejdražší je nejlepší.S nikým jsme se neporadili, v televizi to 
přece vypadá tak jednoduše. Po 14 dnech trápení na drivingu 
a mnoha puchýřů na rukách, jsme si přiznali, že potřebujeme 
trenéra. Přijdeme na první hodinu a on se hned podíval 
na naše hole a ptá se, kde a kdo vám je prodal?  Odpověd‘, že 
tady kluci v krámu ho nepotěšila. Nakonec zajistil, že hole pro 
profesionální hráče nám vyměnili za hole pro začátečníky a nám 
to začalo konečně aspoń trošku létat. 

A první hra na golfovém hřišti?
Pamatuji si, že jsme svoje první golfové hřiště s Patrikem málem 
ani nedohráli... Hřiště Formby Hall, kde jsme měli driving range 
a trenéra, mělo na jamkách hodně vodních překážek. Na jedničce 
jsme každý měl tak dvacet míčků, ale na 18. jamce, už nám 
zbyl dohromady jediný... tak jsme si řekli, že se budeme střídat 
v ranách, aby jsme hřiště dokončili, ale i tak jsme si ten poslední 
míč museli v průběhu jamky z vody vylovit, ale hřiště jsme 
dohráli. Po téhle zkušenosti jsme potom radši chodili na public 
hřiště, které byly jednodušší a pro nás hratelnější.

To asi někteří lidé na public nebolí veřejných hřištích 
museli koukat, když tam potkávali hráče z FC 
Liverpool? 
Ano, to je pravda, byli překvapení. My jsme s Patrikem bydleli 
v Southportu, což je asi 35km od Liverpoolu. V okolí Southportu 
bylo okolo 100 golfových hřišť , neskutečný výběr a možnosti 
pro golf. Patrik měl v podstatě okna na Royal Birkdale, kde 
se pravidelně hraje British Open, no a my chodili na public 
hřiště...... později, když už jsme byli lepší hráči, tak už jsme 
samozřejmě začali hrát ty skvělé hřiště. Nejoblíbenější bylo 
například Hillside GC, Royal Birkdale GC či Formby GC, všem 
doporučuji.

Jak se Vám dařilo skloubit náročný fotbalový program 
s golfem?
V době, když jsem ještě byl profesionální fotbalista, tak byl 
golf skvělý relax, od stresu a tlaku, který sebou profesionální 
sport zákonitě přináší.  Vždycky mi to pomáhalo vyčistit hlavu. 
Na hřiště jsem se dostával v Anglii celkem málo. Měli jsme 
spoustu zápasů a někdy když bylo volno, tak zase nevyšlo 
počasí... byl jsem ale i rád, že jsem se třeba po tréninku cestou 
domů stavil na drivingu, kde jsem si hodinku potrénoval a byl 
spokojený.

The intersection of golf and football seems clear at the 
first sight – a lavish green lawn. What else do these 
two games have in common?
In both cases, it is a game where you compete for something. 
For football players, golf is a great relaxation. At the same time, 
I, as a football coach, tell my players not to play golf without 
a boogie. A top-class footballer under full training load should 
not walk 10 kilometres in a difficult terrain, as it is often the case 
on a course.

It’s quite interesting to hear that a top-class athlete 
should not exert himself too much…
He definitely should not. Golf involves a completely different set 
of movements as compared to football. The fatigue from playing 
a round takes a toll on football players, who need to engage the 
fast muscle fibres.

How did you happen to begin playing golf? Did your 
coach tell you not to do so?
No, he did not. I started to play golf in Strasbourg back in 1991. 
I was injured at the time and I could neither play nor work 
out. However, I could walk. It lasted for about three quarters of 
a year. I was initiated into golf by Frank Laboeuf, a Frenchman, 
who would later become World Champion and play for Chelsea. 
Unfortunately, I’ve never hired a golf coach, which is rather 
evident from my style of play.

Your handicap?
Seventeen, but frankly speaking, I play horribly. However, after 
thirty years into golf I decided to hire a coach and I’ve already 
got the phone number, so I finally might get a little better. 
I am a stubborn man and I don’t let anyone tell me what to 
do. But now it’s high time I got a coach, as I am getting worse. 
There were times I had handicap 12. Now I have 17 and without 
a coach, I’d soon have 25. It’s a must for me then.

A lot of ice-hockey players play golf: do they  
have some advantage over football players in golf? 
Admittedly, they are used to swinging some kind  
of a club…
Theoretically, ice-hockey players and tenis players do have some 
edge on us. But we compensate for that with our fighting spirit. 
Which, to admit the truth, is sometimes not enough.

When playing golf, don’t you miss the football 
emotions, the crowds, the passion, the dynamics?
Not at all! Just look at the emotions at top golf tournaments! 
Remember what’s happening when someone rolls in the final 
putt. It’s just gorgeous! And don’t miss emotions even when I am 
playing for fun with my friends, either. We are grateful for every 
good drive and for a victory at each hole.

So you compete even outside tournaments…
Of course we do. I rarely play alone. When playing with friends, 
every hole’s a goal. We always play for something – for money, 



V roce 2005 jste přestoupil do Girondins Bordeaux, jak 
to vypadalo s golfem ve Francii?
V Bordeaux jsem měl trošičku problém najít spoluhráče na golf. 
V Liverpoolu hráli skoro všichni, zatímco v Bordeaux jenom 
jeden spoluhráč  trošku hrál a druhý začínal.. často jsem si šel 
zahrát sám nebo jsem čekal  na jedničce až někdo přijde a přidal 
se....i co se týče hřišt‘, tak to byl velký rozdííl, výběr, kvalita 
i množství . Ale  za barákem jsem tam měl z jedné strany  Golf 
de Pessac a z druhé strany vinice, které produkují množství 
skvělého  červeného vína.... když si připočtete skvělý klub jako 
Girondins, nádherné počasí a 40min autem na pláž k moři, tak to 
byl ráj na zemi.

To zní moc dobře, chtělo se Vám vůbec domů?
Hrál jsem fotbal v zahraničí 11let, 5 let ve Francii a 6 let v Anglii. 
Cítil jsem, že už mi malinko dosluhuje tělo, byl jsem často 
zraněný, proto jsem se domů těšil. Stihl jsem ještě dvě sezóny 
ve Slávii, udělali jsme pár úspěchů a mohl jsem v klidu ukončit 
fotbalovou kariéru.

A mohl jste se začít naplno věnovat  golfové kariéře. 
Neměl jste třeba cíl jako Roman Śebrle, který to chtěl 
dotáhnout až na Olympiádu?
Ne, já jsem takhle vysoko nikdy nekoukal. Golf mám od začátku 
jenom jako zábavu a relax. Tlaku a stresu jsem měl dost v mé 
fotbalové kariéře. Navíc jsem poznal, že golf je zatraceně těžký 
sport a na každé zlepšení potřebujete spoustu hodin tréninku 
a odpálených míčků...

Rozumím, jaký je teda Váš momentální hcp a jste s ním 
spokojený?
Můj aktuální hcp je 7,2, hraju ale tak něco kolem hcp 10. 
V podstatě jsem s tím vyrovnaný, mám prostě špatné jamky, ale 
umím taky zahrát birdie. 

Říkáte birdie a hole-in-one už máte nebo na ni stále 
čekáte?
Nečekám, povedlo se mi ji zahrát ve Španělsku, 160m, sednička 
železo zafungovala dokonale. Lumine GC se to hřiště jmenovalo, 
byla to bohužel sedmnáctá jamka, takže jsem potom platil 17 
lahví šampaňského.... na účet se mě neptejte, děkuji!!

Zřejmě za golfem hodně cestujete, jaké jsou Vaše 
oblíbené destinace? 
Ano, hraju ještě fotbal za starou gardu Liverpoolu, jezdíme 
po celém světě a při té přiležitosti si sebou vždycky beru golfové 
hole. Asie, Austrálie, JAR, USA a samozřejmě klasika jako 
Skotsko, Irsko, Anglie to nemůže zklamat nikoho, po světě je 
spousta nádherných hřišť . Navíc mám štěstí, že to se mnou stále 
absolvuje i Patrik Berger. Letíme třeba  za partnery LFC do Asie, 
uděláme co je potřeba, všichni letí zpátky domů, ale my tam ještě 
týden zůstáváme a snažíme se hrát ty nejlepší možné hřiště.

To zní pěkně, hrát jenom ty nejlepší hřiště, jsou ale 
často privátní, jak se dostáváte přes tuhle překážku?
Strašně nám pomáhá naše liverpoollská minulost. Spousta lidí 
na to slyší a hodně  členů privátních hřišť si s námi ráda zahraje, 
takže se v podstatě tak trošku prodáváme.... my hrajeme hřiště 
a oni s námi, všichni jsou spokojený, tak to má být.
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To vypadá, že jste museli hrát řadu slavných hřišť. Je to 
náhoda nebo něco cíleného? 
Není to náhoda. Před pár lety se nám do ruky dostala kniha 100 
nejlepších hřišť světa. A nás nenapadlo samozřejmě nic jiného , 
než se pokusit ty hřiště do jednoho obehrát.  Na to, že  si ty hřiště 
odškrtáváme už pár let, tak stále ještě  nejsme ani  v polovině....
byl to opravdu výborný nápad... 

A jaké hřiště patří mezi Vaše  oblíbená v Čechách?
Já mám rád sportovní hřiště s rychlými greeny, takže hřiště jako 
Albatross nebo teď vznikající Oaks mám rád. Celkově ty možnosti 
v Čechách jsou podle mě dobré,  protože hřiště jako Karlštejn, 
Vary, Dýšina, Kácov, Ostravice  atd jsou nádherné a mají svojí 
kvalitu.

Říká se Vám “štístko”, máte v bagu něco speciálního 
co Vám štěstí přináší nebo nejste pověrčivý?
Trošku pověrčivý jsem, ale nic speciálního v bagu nemám, čistě 
jenom praktické věci. V Čechách díky mírným zimám hrajeme 
skoro  po celý rok a proto víc než kdy jindy platí, že musíte 
být připravený na vše. Mám rád kvalitu a v oblečení například 
nedám dopustit na italské Chervo. Skvělé a lehké materiály, 
v tom se mi švihá dobře i v zimě. 

Máte vlastně nějaký golfový sen? 
Pokořit těch 100 nejlepších hřišť světa, zahrát si rundu s Tiger 
Woods, Ivan Lendl a Rory McIlroy, zahrát kolo pod par atd, mám 
pokračovat? Věřte mi, že těch golfových snů  mám stovky, proto 
mě ten sport tak moc baví.
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NÁZEV HŘIŠTĚ / COURSE NAME
1 Doha Golf Club
2 Education City Golf Club

1
2

Katar - luxusní perla 
Arabského poloostrova

Katar je malý arabský stát v Perském zálivu, který nabízí 
dovolenou plnou relaxu a okouzlení. Na své si přijde opravdu 
každý, včetně vyznavačů adrenalinu a dobrodružství. 
Tento emirát se pyšní řadou zajímavých míst a památek, z nichž 
většinu najdete v hlavním městě Doha. Supermoderní město, 
které je plné luxusních hotelů, zdobených mrakodrapů, muzeí, 
parků, a obrovských nákupních center. To je pouze jedna tvář 
Kataru. Druhou tváří Kataru je divoká poušť. V poušti si můžete 
užít poklidnou jízdu na hřbetu velblouda nebo zažít adrenalin ve 
vozidlech 4X4, na bugy nebo ve speciálním monsterbusu.   
Těšit se můžete i na Katarskou kuchyni, kterou charakterizují 
hlavně ryby, rýže a koření. Neměli byste vynechat nejoblíbenější 
tradiční pochoutku Kousa mahshi. Jedná se o pečenou cuketu 
plněnou směsí mletého jehněčího a hovězího masa a připomíná 
orientální verzi našich plněných paprik. Jehně se tu také opéká 
celé na rožni a této pochoutce se říká ghuzi.
Země je plná překvapení, která stojí za to objevit… 

a

a
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DOHA
DOHA GOLF CLUB

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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DOHA
Education City Golf Club

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Grilujeme steaky
 z kvalitního stařeného 

hovězího masa

La Vie

Naše stařené hovězí maso připravené přímo před Vámi,  

snězte co můžete a když nebudete moc tak Vám přidáme!

Maso a naše pečené polévky si můžete odnést i domů! 

Gypsywagon -přírodní produkty z naší zahrady, 

 venkovní grilování, oáza klidu...

LA VIE bistro beef shop | Mánesova 13, Praha 2

+420 728 274 260 | info@laviebistro.cz 

www.laviebistro.cz

Otevírací doba: Pondělí - Sobota otevřeno pouze na rezervace
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Hotel 
Ambassador 
Zlatá Husa
Hotel Ambassador Zlatá Husa je umístěn 
v historickém a kulturním centru Prahy 
na Václavském náměstí. Poskytuje uby-
tování ve vkusně zařízených pokojích ve 
stylu secese. Je ideální pro jednotlivce 
i pro skupinovou a kongresovou turis-
tiku. Svými službami vychází vstříc po-
žadavkům nejnáročnějších hostů. Hotel 
Ambassador Zlatá Husa nabízí unikátní 
historické konferenční prostory s ex-
kluzivním cateringem pro 
zajištění prestižních akcí na 
profesionální mezinárodní 
úrovni.

Luxusní Ambassador Thai & Well-
ness Club poskytuje prvotřídní péči o tě-
lesné a duševní zdraví pro nejnáročnější 
klientelu přímo na Václavském náměstí. 
Specializuje se na thajské masáže pro-
váděné originálními thajskými terapeut-
kami. Zkušený kvali kovaný personál je 
zárukou vysoké kvality poskytovaných 
služeb s cílem navodit uvolnění a har-
monii těla i ducha.

HOTEL AMBASSADOR 
ZLATÁ HUSA
The hotel is located in the 
historic and cultural centre 
of Prague on Wenceslas 
Square. Its services meet the 
needs of the most demanding 
guests. It provides unique 
historic conference facilities 
with exclusive catering for 
prestigious events at a 
professional, International 
level. The luxury Ambassador 
Thai & Wellness Club 
provides  rst-class care for 
the body and soul of the 
most discerning clientele. It 
specialises in Thai classic 
and special massages. Its 
experienced, quali ed staff  
worked to bring relaxation and 
harmony to the body and soul.

P / P

HOTEL AMBASSADOR 
ZLATÁ HUSA *****
Václavské nám. /, 
  Praha , 
Czech Republic
www.ambassador.cz
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Lázeňská kolonáda, zpívající fontána, 
kulturní programy, minerální léčivé pra-
meny, špičkové procedury, krásná příro-
da, čerstvý vzduch a perfektně upravená 
golfová hřiště všude v okolí – to dělá 
z Mariánských lázní takový malý ráj na 
zemi. Uprostřed tohoto všeho se nachází 
pětihvězdičkový lázeňský hotel Esplana-
de Spa & Golf Resort, který je pýchou 
celých Mariánských Lázní.

Tento luxusní lázeňský resort nabí-
zí prvotřídní lázeňské služby jedinečné-
ho Spa & Wellness centra, které slouží 
k upevnění zdraví i k relaxaci a duševní 
a fyzické regeneraci. Hosté si zde vy-
chutnají luxus a profesionalitu a načer-
pají ztracenou energii. Hotel se nachází 
v překrásném lesoparku v Mariánských 
Lázních v klidném prostředí s výhledem 
na město.

Milovníky golfu potěší, že přímo 
v areálu hotelu se nachází putting gree-
ny, které jsou hostům k dispozici zdar-
ma. Dále je k dispozici, vnitřní golfový 
trenažer a další indoor putting green. 

Nejbližším hřištěm je nejstarší fungující 
hřiště ve střední Evropě s  jamkami – 
prestižní Royal Golf Klub Mariánské 
Lázně. Nachází se na kopci pouze pár 
minut nad hotelem, což je obrovskou vý-
hodou. Hotel nabízí i další golfová hřiště 
dle výběru. Dopřejte si luxus ubytování 
s kombinací golfu a lázeňských proce-
dur, které navrátí energii, sebevědomí, 
zdraví, sílu, vitalitu a tělo naopak zbaví 
stresu, únavy a bolestí. Není nic lepšího 
než investovat do svého zdraví. V tom-
to proslulém wellness resortu nalezne 
tělo i duše opravdovou úlevu od napětí. 
Věřte, že budete v rukou opravdových 
profesionálů.

HOTEL ESPLANADE 
SPA & GOLF RESORT
The luxury spa hotel resort 
off ers the  rst-class services 
of its unique Spa & Wellness 
centre.
Here, guests can enjoy 
luxury and professionalism 
and regain lost energy. 
The hotel is located in 
beautiful woodland with a 
view of the town near the 
golf course. It provides 
luxury accommodation in 
comfortable double rooms 
or grand suites. Guests 
can choose from variety of 
health procedures, relaxation 
and slimming programmes 
according to their individual 
requirements. The Balneo 
centre provides many health 
procedures.

Hotel Esplanade 
Spa & Golf Resort

M L / M

HOTEL ESPLANADE 
SPA & GOLF RESORT *****
Karlovarská /, 
  Mariánské Lázně,
Czech Republic
www.esplanade-marienbad.cz
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Agricola 
Sport & Wellness Centre
Rodinný hotel je obklopen bohatými 
lesy a háji, pouhých dvacet minut chů-
ze od světoznámé mariánskolázeňské 
Kolonády. Hotel Agricola je jedinečný 
svojí polohou. Zařízením a rozsáhlým 
venkovním resortem umožňuje hostům 
řadu outdoorových aktivit. Prostředí, 
ve kterém se hotel nachází, samo vy-
bízí k vycházkám a rekreační turistice. 

Představuje ideální místo pro wellness, 
spa a rekreační pobyty. Samotné vybave-
ní hotelu Agricola nabízí osvědčené lá-
zeňské relaxační, rekondiční a rekreační 
pobyty pro rodiny s dětmi, pro seniory, 
manažery, ženy a pro všechny ty, kteří 
mají rádi aktivní odpočinek spojený s re-
laxací. Je ideálním místem na odpočinek 
a renegeraci organismu.

AGRICOLA SPORT 
& WELLNESS CENTRE
This family hotel is surrounded 
by forests and groves, yet 
is just a twenty minute 
walk from Marienbad’s 
famous Colonnade. The hotel 
Agricola’s location makes it 
unique. Its extensive outdoor 
resort allows guests to carry 
out all kinds of outdoor 
activities. It is and ideal place 
for wellness, spa and leisure 
breaks. The hotel Agricola’s 
facilities off ers proven spa 
relaxation, recuperation and 
leisure breaks for families 
with children, seniors women, 
managers and for all who 
love to spend active time with 
relaxation.

M L / M

HOTEL AGRICOLA 
SPORT & WELLNESS 
CENTRE ****
Tyršova , 
  Mariánské Lázně,
Czech Republic
www.hotel-agricola.cz
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OSTRAVICE
KASKÁDA
OLOMOUC 3500Kč
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NÁZEV HŘIŠTĚ / COURSE NAME
1 Penati Golf Resort
2 Gray Bear - Golf Club Tále
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www.golfadvisor.golf9,0 – 9,3

price value terrainno. of holes

36

GOLF CLUB
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PENATI
PENATI GOLF RESORT

PENATI - a MUST PLAY 36-Hole GOLF RESORT in Central Europe - offers 
two characteristically diverse courses! The 18-hole parkland type 
Nicklaus Design LEGEND with the Longest Hole in Europe complies with 
USGA standards at the world PGA level. The 18-hole HERITAGE with only 
a minimal touch into nature is a return to the Scotland traditions of island-
design courses. PENATI is a regular host for EGA amateur championships 
and D+D Slovakia Challenge.

PENATI mit zwei völlig unterschiedlichen Golfplätzen ist einfach das 
MUST PLAY GOLF RESORT von europäischem Format. Der 18-Loch LEGEND 
Golfplatz mit Europas längstem Loch stammt vom Architekturbüro Nicklaus 
Design. Dieser Golfplatz von Parkland-Typ wurde nach USGA-Standards
gebaut und befindet sich auf PGA-Weltniveau. Der 18-Loch HERITAGE 
mit minimalem Eingriff in die Natur erweist den Traditionen des 
schottischen Inseldesigns seine Ehre. PENATI veranstaltet regelmäßig EGA 
Amateurturniere sowie die D+D Real Slovakia Profi Challenge.

PENATI GOLF RESORT
Šajdíkove Humence 453 | Slovensko
tel: +421 917 907 777
reception@penatigolfresort.sk | www.penatigolfresort.sk
GPS   48°40� 31.36� N,   17°19� 16.44� E

PENATI se dvěma naprosto odlišnými hřišti je jednoduše MUST PLAY 
GOLF RESORT evropského formátu. 18jamkový LEGEND s nejdelší jamkou 
Evropy je z dílny architektonické kanceláře Nicklaus Design. Toto hřiště 
parklandového typu je vybudováno plně dle standardů USGA na světové 
PGA úrovni. 18jamkový HERITAGE s minimálním zásahem do přírody 
vzdává hold tradicím skotského ostrovního designu. PENATI pravidelně 
pořádá EGA amatérské turnaje i profesionální D+D Real Slovakia Challenge.
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Tále
Gray Bear – Golf Club Tále

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Gray Bear golf course, the first 18-hole master golf course in Slovakia was opened 
on 8th August 2002. Tony Jacklin, a professional golf player and captain of the 
Ryder Cup, cut the symbolic tape. The golf course was designed by American 
designers, Bob Walton and Skip Malek. Gray Bear demonstrated its high 
professional level even during the most prestigious golf tournaments in Slovakia 
and got the quality certificate 2019 with maximum 5* for provided services. A new 
is the 9-hole Little Bear Academy, which can be played in two directions.

Gray Bear, der erste 18-Loch-Championschip-Golfplatz in der Slowakei befindet sich 
in der wunderschönen Umgebung der Niederen Tatra. Der Golfplatz wurde am 8. 
August 2002 eröffnet. Das symbolische Band schnitt der legendäre Profigolfspieler 
Tony Jacklin durch. Das Design des Golfplatzes entwarf eine amerikanische 
Firma mit den Designern Bob Walton und Skip Málek. Par des Platzes ist 71. Der 
Golfplatz Gray Bear bestätigte seine hohe Professionalität auch während der 
renommiertesten Golfturniere in der Slowakei und erhielt das Qualitätszertifikat 
für 2019 mit der maximalen Anzahl 5* für die angebotenen Leistungen. Neu ist die 
9-Loch Akademie Little Bear, die in 2 Richtungen gespielt werden kann.

Gray Bear, první 18jamkové mistrovské golfové hřiště na Slovensku, je situováno 
v nádherném prostředí Nízkých Tater. Hřiště bylo otevřeno 8. srpna 2002. 
Symbolickou pásku přestřihl legendární profesionální golfový hráč Tony Jacklin. 
Design golfového hřiště vypracovala americká firma s designéry Bobem Waltonem 
a Skipem Málkem. Par hřiště je 71. Golfové hřiště Gray Bear svou vysokou 
profesionalitu potvrdilo i během nejprestižnějších golfových turnajů na Slovensku 
a pro rok 2019 získalo Certifikát kvality s maximálním počtem 5* za poskytované 
služby. Novinkou je 9-jamková akademie Little Bear, kterou je možné hrát ve 2 
směrech a od roku 2017 je golfová akademie osvětlená pro možnost nočního golfu.

GOLF RESORT TÁLE
Horná Lehota – Tále 100 | 977 01 Brezno 1 | Slovensko
tel.: +421 48 6712 512
golfshop@tale.sk | www.golfklubtale.sk 
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spojené arabské emiráty
United arab emirates
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NÁZEV HŘIŠTĚ / COURSE NAME
1 Al Hamra Golf Club
2 Al Zorah Golf Club
3 Tower Links Golf Club 1

2

3

Spojené arabské emiráty 
Dovolená plná relaxu, 
okouzlení a dobrodružství.
Arabské emiráty vás nepřestanou nikdy udivovat, ani nudit. 
Všechno je tady větší, rozlehlejší a luxusnější, než kdekoliv 
jinde. Nejvyšší budova na světě Burj Khalifa se nachází v Dubaji 
a měří neuvěřitelných 828 metrů. Vyhlídková terasa poskytuje 
nezapomenutelný zážitek s výhledem na město, poušť i oceán.
Oblíbená je také Velká mešita šejka Zayeda, která se nachází ve 
městě Abú Dhabi a je jedna z nejvýznamnějších architektonických 
památek arabského světa. Spojené arabské emiráty mají 
smaragdové moře a písečné pláže, které si můžete užívat po celý 
rok. Moře je ve všech oblastech velice čisté a pláže jsou pokryty 
jemným, bílým pískem. Pokud jste dobrodružnější povahy, můžete 
vyzkoušet širokou škálu tradičních arabských aktivit v dunách, 
jízdu v terénních džípech, svézt se na velbloudovi a pouštní 
tábory dokonce umožňují přenocovat přímo pod hvězdami. 
Tato země je plná prázdninového dobrodružství a je snem všech 
věkových kategorií. Dostatečně uspokojí ty, kteří hledají vzrušení, 
i ty, kteří chtějí strávit klidný čas s rodinou.

a

a
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AL HAMRA
AL HAMRA GOLF CLUB

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Mistrovské 18jamkové golfové hřiště na pobřeží Arabského zálivu 
navrhnul Peter Harradine. Hřiště je rovinaté a jeho nadmořská výška  
se pohybuje od jednoho do osmi metrů nad mořem. Driving range  
a 9ti jamková akademie je osvětlená. V blízkém okolí se nachází nákupní 
centrum a řada 5hvězdičkových hotelů (Waldorf Astoria, Ritz Carlton 
a Hilton).

This eighteen-hole golf course, designed by Peter Harradine, meanders 
around four inter-connected open water lagoons merging seamlessly 
with the water of the Arabian Gulf. Al Hamra Golf Club uses the latest 
zero pollution floodlights to offer golfers the ability to play into the 
night. Illuminated driving range as well as illuminated 9-hole academy. 
Enhancing the already impressive Village facilities, Al Hamra Golf Club 
is surrounded by the Al Hamra Mall, Marina and more than 1’000 rooms 
in beautiful 5-Star Hotels (Waldorf Astoria, Ritz Carlton and Hilton).

Dieser meisterhafte 18-Loch-Golfplatz an der Küste des Persischen Golfs 
wurde von Peter Harradine entworfen.  Der Platz ist flach, und liegt in 
einer Höhe von ein bis acht Meter über dem Meeresspiegel. Die Driving 
Range und die 9-Loch-Akademie sind beleuchtet. In der Nähe befinden 
sich ein Einkaufszentrum sowie eine Reihe von 5-Sterne-Hotels  
(Waldorf Astoria, Ritz Carlton und Hilton).

AL HAMRA GOLF CLUB
P.O. Box 6617
Ras Al Khaimah | UAE
tel.:+971 7 244 7474
enquiries@alhamragolf.com
www.alhamragolf.com

www.golfadvisor.golf  |    89   



UA
E 

/ 
UA

E

AL ZORAH
AL ZORAH GOLF CLUB

price value terrainno. of holes

18

GOLF CLUB
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Golfové hřiště bylo vybudováno na základě projektu společnosti 
Nicklaus Design. Otevřeno bylo v roce 2015 a je charakteristické velkým 
množstvím mangrovů. S měnícím se přílivovým systémem představuje 
pro hráče jedinečnou výzvu, která mění vzhled a dojem v hodinových 
intervalech. Golf Digest Střední východ zařadil hřiště Al Zorah
na 9. místo v anketě TOP TEN hřišť v regionu.

In December of 2015, a truly unique layout spectacularly changed the 
golfing landscape in the UAE.  A world-class course set amidst a beautiful 
naturally-preserved environment of striking mangroves and sheer 
tranquility – that’s the special proposition that’s been magically created 
by the famed Nicklaus Design group and awaits golfers making the short 
trip from Dubai and other U.A.E. regions to play Ajman’s first ever golf 
course. Golf Digest Middle East gave a ranking of 9th position to Al Zorah 
Golf Club in their Bi-annual rankings of the regions must top ten golf 
course.  In January 2018 after being awarded 10th place in 2016.  

Dieser Golfplatz wurde auf der Grundlage eines Projekts der Firma 
Nicklaus Design erbaut. Er wurde im Jahre 2015 eröffnet, und zeichnet 
sich durch eine große Anzahl an Mangroven aus. Das Wechselspiel aus 
Ebbe und Flut bietet den Spielern eine einzigartige Herausforderung, 
und verändert Aussehen und Eindruck in stündlichen Intervallen. Golf 
Digest in Nahost hat den Golfplatz Al Zorah auf den 9. Platz in der Region 
eingeordnet. 

AL ZORAH GOLF CLUB 
P.O.BOX 8010, Ajman, UAE
tel.:+97 167 014 780
www.alzorahgolfclub.ae 
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Golfový klub Tower Links v Ras Al Khaimah, navržený Geraldem 
Williamsem, je bezpochyby nejpřirozenějším golfovým hřištěm v emirátech 
a golfovým hřištěm č. 1 v severních emirátech. 11 z 18 jamek se vlní kolem 
mangrovové rezervace, která poskytuje přirozené a bezpečné prostředí pro 
mnoho vodních a ptačích druhů. 18jamkové hřiště, otevřené od roku 2004, 
nabízí driving range, putting & chipping greeny.

Tower Links Golf Club in Ras Al Khaimah, designed by Gerald Williams, 
is without a doubt the most natural golf course in the Emirates and the 
#1 golf course in the northern emirates. With as many as 11 out of  
the 18 holes meandering around a mangrove reserve which provides 
a natural and safe habitat to many aquatic and bird species. 18 hole 
course, open since 2004, features a driving range, putting & chipping 
greens as well as a specific teaching tee.

Der Golfclub Tower Links in Ras Al Khaimah, von Gerald Williams 
entworfen, ist zweifellos der natürlichste Golfplatz in den Emiraten, und 
Golfplatz Nr. 1 in den Nördlichen Emiraten. 11 von 18 Löchern schlängeln 
sich um ein Mangroven-Reservat herum, das vielen Wasserlebewesen und 
Vogelarten einen natürlichen Schutzraum bietet. Der 18-Loch-Golfplatz, 
der 2004 eröffnet wurde, bietet eine Driving Range sowie Putting- und 
Chipping-Grüns.

TOWER LINKS GOLF CLUB
P.O.BOX 30888, Ras Al Khaimah, UAE
tel.: + 971 7 2279939
proshop@towerlinks.ae | www.towerlinks.ae 
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Al Hamra Al Hamra Golf Club 20 – 21
Al Zorah Al Zorah Golf Club 22 – 23
Albatross Albatross Golf Resort 
Alfrédov Alfrédov Golf & Wellness Resort 24 – 25
Argentario Argentario Golf Resort & Spa 
Attersee Golf Club am Attersee 26 – 27
Austerlitz Austerlitz Golf Resort 
Barbora Golf Resort Barbora 28 – 29
Bechyně Golf Bechyně 
Benátky Golf Resort Benátky nad Jizerou 
Beroun Beroun Golf Resort 
Beřovice Golf Beřovice 
Bitozeves Golf Resort Bitozeves 
Black Bridge  Golf Resort Black Bridge Resort 34 – 35
Botanika Golf Klub Botanika 
Brno Automotodrom Golf Klub Automotodrom Brno 
Brno Kaskáda Golf resort Kaskáda 
Búřov Búřov Golf resort 

Casa Serena Casa Serena Chateau & Golf Resort 
Cihelny Golf & Spa Resort Cihelny 
Čeladná Prosper Golf Resort Čeladná 
Čertovo Břemeno Golf Klub Čertovo Břemeno 
Česká Lípa Golf Resort Česká Lípa 
Český Krumlov Golf Club Český Krumlov  36 – 37
Darovanský dvůr Resort Darovanský dvůr 
Eichenhaim Golf Club Eichenheim   38 – 39
Františkovy Lázně - Hazlov Golf Resort Františkovy Lázně 
Grabštejn Golf Club Grabštejn 
Greensgate - Dýšina Greensgate Golf & Leisure Resort 40 – 41
Grosshof Grosshof Golf Club 
Háje Golf Club Háje 
Haugschlag Golfresort Haugschlag  
Harrachov Golf Club Harrachov 
Hluboká Golf Club Hluboká nad Vltavou 
Hodkovičky Golf Club Hodkovičky 
Holešov Golfový klub Holešov 
Hořehledy PilsnerGolf Resort Hořehledy 
Hostivař Golf Hostivař 42 – 43
Hradec Králové Park Golf Hradec Králové 
Hrádek Golfové hřiště Hrádek u Nechanic 
Hukvaldy Golf Klub Hukvaldy 
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Janov Golfový areál Janov - České Švýcarsko 
Ještěd Golf Club Ještěd 
Jezera - Ostrožská Nová Ves Golf resort Jezera Ostrožská Nová Ves 
Kácov  Panorama Golf Resort 48 – 49
Karlovy Vary Golf Resort Karlovy Vary  50 – 51
Karlštejn Golf Resort Karlštejn 
Kitzbühel Golf Club Kitzbühel 52 – 53
Kitzbühel-Schwarzsee  Golfclub Kitzbühel - Schwarzsee - Reith 54 – 55
Komárno Búřov Golf Club - Komárno pod Hostýnem 
Konopiště Golf & Spa Resort Konopiště 
Kořenec Kořenec Golf & Ski Resort 
Kotlina - Terezín Golfové hřiště Kotlina Terezín 
Krásný Dvůr Český Golf & Country Club Krásný Dvůr 
Kravaře Silesia Golf Resort Kravaře 
Kšírovka Golf Club Kšírovka 
Kunětická Hora Golf & Spa Resort Kunětická Hora 
Kynžvart Golf Club Kynžvart 
Lázně Bohdaneč Golfové Resort Lázně Bohdaneč - Golf Club Pardubice 

Liberec Golf Club Liberec 
Libouchec Golf Club Libouchec 
Lipiny Golf Resort Lipiny 
Líšnice Golfový Klub Líšnice 
Loreta Golf Pyšely Loreta Golf Club Pyšely 
Luby Golf Club Luby 
Malevil Královský Golf Club Malevil 
Mariánské Lázně Royal Golf Club Mariánské Lázně 58 – 59
Město Albrechtice Golf Club Město Albrechtice 
Mladá Boleslav Golf Mladá Boleslav 
Mladé Buky Golf Club Mladé Buky 60 – 61
Mnich Golf Resort Monachus 62 – 63
Molitorov Golf Club Molitorov u Prahy - Kouřim 
Most Golf Club Most 
Mstětice Golf Club Mstětice 
Myštěves Quenn´s Park Golf Club Myštěves 
Na Vrších Golf Club Na Vrších 
Nebeská Rybná Golfový klub Symbioza Nebeská Rybná 
Nová Bystřice Golfresort Monachus 
Olomouc Golf Resort Olomouc 
Ostravice Golf Course Ostravice 
Osyčina Golfový Klub Osyčina 
Penati Penati Golf Resort  64 – 65
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Písek - Kestřany Golf Resort Písek 
Podbořánky Golf Park Podbořánky 
Poděbrady Golf Club Poděbrady 
Praha - Motol Golf Club Praha 
Prosečné Golf & Country Club Prosečné 
Racing Karlovy Vary Golf & Racing Club Karloy Vary 
Radíkov Golf Club Radíkov 
Rasmushof Golf & Landclub Rasmushof 72 – 73
Ropice Ropice Golf Resort 
Rožnov pod Radhoštěm Valašský golfový klub Rožnov pod Radhoštěm 
Ruhpolding Golfclub Ruhpolding e.V.  74 – 75
Semily Golf Club Semily 
Slapy Golf Park Slapy 76 – 77
Slušovice Derby Golf Club Slušovice 
Sokolov Golf Club Sokolov 78 – 79
Srbsko Golfový klub Ráj -Srbsko 

Stará Boleslav Golf Club Stará Boleslav 
Svobodné Hamry Golf & Country Club Svobodné Hamry 
Svratka Golf Club Svratka 1932 
Šilheřovice Park Golf Club Ostrava - GC Šilheřovice 
Štiřín Ringhoffer Golf Club 
Tále Gray Bear - Golf Club Tále 80 – 81
Telč Golf Resort Telč 
Teplá Golfklub Klášter Teplá 
Teplice - Cínovec Golf Club Teplice 
Terasy Ústí nad Labem Golf Resort Ústí nad Labem 
Těšetice Golfový areál Královská vinice Těšetice 
Tower Links Tower Links Golf Club 82 – 83
Úholičky - Snail Driving Range Golf Snail Klub Úholičky 
Ústí nad Orlicí Golf Club Uno Ústí nad Orlicí 
Velké Karlovice - Horal Golf Club Horal Velké Karlovice 
Yard Resort - Předboj Yard Resort Golf Club 
Ypsilon  Ypsilon Golf Liberec 88 – 89
Zbraslav Prague City Golf 90 – 91
Zlín Golf Club Lázně Kostelec u Zlína 
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HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT • Karlovarská /,   Mariánské Lázně
tel.: +   , e-mail: hotel@esplanade-marienbad.cz • www.esplanade-marienbad.cz
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 OTESTUJ SI SVŮJ 
MERCEDES

A35 AMG NA VÍKEND

Pronájem vozu Mercedes – Benz A35 AMG na víkend:
18 999 Kč bez DPH / 22 989 Kč včetně DPH

CENA ZAHRNUJE
•  Pronájem vozu na 72 hodin  

(pátek, sobota, neděle)

• Pojištění s 10% spoluúčastí

• Nájezd 600 km 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY VOZU
Objem motoru  1991 ccm

Výkon motoru 225 kW

Maximální rychlost 250 km/h

Zrychlení 0 – 100 km/h 4,7 s

VÝBAVA VOZU
•  AMG interiér, sada AMG  

Aerodynamics

• Podvozek AIR BODY CONTROL

• Keyless-Go

• Sound systém Burmester

• Sedadla AMG Performance

• 19“ alu kola AMG








