GOLF V ITÁLII
LAGO DI GARDA

4.5. – 8.5. 2023
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GRAND HOTEL GARDONE****

4 noci ve dvoulůžkovém pokoji s výhledem na jezero a s polopenzí

4 noci s polopenzí + 3x green fee
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji
(1x hřiště Ca Degli Ulivi, 1x hřiště Garda Golf, 1x hřiště Bogliaco) včetně golfového turnaje

Cena celkem

21 990 Kč

Ceny jsou vždy za 1 osobu v Kč a zahrnují:
• 4 noci ve dvolůžkovém pokoji s polopenzí
• 3x green fee
• Služby česky hovořícího delegáta
• Organizace závěrečného golfového turnaje
Cena nezahrnuje:
• Dopravu
• Transfery
• Pojištění léčebných nákladů v zahraničí a storna zájezdu
• Příplatek za jednolůžkový pokoj
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ DEGLI ULIVI

Nádherné 18jamkové golfoví hřiště se rozkládá mezi olivovými poli a jezírky, v přírodním prostředí vzácné
krásy, jen pár kroků od jezera Lago di Garda. Relativně mírné klima jezera Garda umožňuje hrát po celý rok
a v nejteplejších měsících vánek od jezera zmírňuje i ty nejvyšší teploty.
Hřiště obohacuje Golfová akademie s driving range, putting greenem a approach greenem a 9jamkové
hřiště Mirabello. Tréninkové hřiště zahrnuje nejméně patnáct otevřených odpališť a deset krytých. Díky
designu jamek a startovních odpališť je toto hřiště výzvou pro pokročilé hráče, ale zároveň zábavou pro
začínající golfisty.
Z mnoha golfových jamek si můžete vychutnat 180stupňový výhled na jezero Lago di Garda, od jihu k
severu, až k protějšímu břehu Brescie. Ostatním jamkám dominuje mohutná hora Monte Baldo. Hřiště je
díky svým technickým výzvám vhodné jak pro začátečníky, tak pro zkušené hráče, a to již od zadních
odpališť. Ať už se hra odehraje jakýmkoli způsobem, pohled a podívaná zanechají každého hráče
spokojeného.
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GOLFOVÉ HŘIŠTĚ GARDA GOLF

Hřiště považované experty za jedno z nejlepších se nachází v mírně zvlněné krajině. Technicky náročné
dvacetisedmi jamkové hřiště se rozkládá mezi skálou Manerba a hradem Soiano. Nabízí vyjímečné
panoramatické výhledy a úchvatný vzhled. Od golfistů vyžaduje strategii a bezchybnou hru. Hřiště ležící v
mírně zvlněné krajině u městečka Soiano del Lago, poblíž jezera Lago di Garda bylo zbudováno v roce 1986.
18jamkové a 9jamkové hřiště kombinuje dlouhé a kratší čtyřpary, dlouhé pětipary, různí se délka jamek,
zbudovány jsou vodní překážky a strategicky umístěné bunkery. Některé jamky mírně stoupají, jiné mírně
klesají. Greeny jsou rychlejší a mírně zvlněné. I přes relativně široké fairwaye je nutná velmi přesná hra, aby
míčky nekončily mezi stromy či v některé z vodních překážek.
Při návrhu hřiště bylo využito vše, co terén nabízel. Některé greeny a odpaliště nabízí překrásný výhled na
jezero Garda a okolí. Získat na hřišti Gardagolf dobré skóre od Vás bude vyžadovat dobrou strategii a
bezchybnou hru jednotlivých jamek. Délka hřiště 6 055 m.

Snail Travel International a.s., se sídlem Praha 1, Veleslavínova 95/6, PSČ 110 00 |
Tel.: +420 725 713 335, +420 602 552 624 |e-mail: mailto:info@snailtravel.cz| www.snailtravel.cz
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským úřadem v Praze, sp. zn. B, vl. 14789 |IČO 28481020, DIČ: CZ28481020

5

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ BOGLIACO

Bogliaco je nejstarším hřištěm oblasti Lago di Garda a třetím nejstarším golfovým hřištěm v celé Itálii.
Vybudováno bylo v roce 1912, ale roku 1928 muselo být dle vládního nařízení přeměněno na pšeničné pole
a během druhé světové války bylo využíváno jako přistávací plocha. Teprve roku 1953 zde bylo obnoveno
golfové hřiště.
Golfové hřiště Bogliaco je situováno ve svahu nad jezerem Lago di Garda u městečka Toscolano Maderno.
Jedná se o technicky náročné hřiště, vyžadující přesnou hru. Úzké fairwaye netolerují větší nepřesnosti a
rány končí nenávratně v lesích nebo zahradách okolních vil.
Úchvatný výhled se Vám naskytne z jamky č.5, par 3 hraný z odpaliště směrem dolů na green, s kostelem za
greenem a panoramatem jezera. Kromě překrásných výhledů a příjemného golfu si zde vychutnáte
rodinnou atmosféru úchvatného golfového clubu a skutečnou italskou pohodu. Jedinou nevýhodou je, že
hřiště nemá k dispozici buggy, což může být problémem pro ty, kdo nejsou v dobré fyzické kondici.
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