Navštivte golfový ráj jménem Mallorca

Mallorca, je právem nazývána královnou Baleárských ostrovů a je vhodná pro všechny
milovníky golfu. Nabízí 23 špičkově navržených golfových hřišť napříč celým ostrovem a
počasí, které dovoluje hrát golf téměř po celý rok, neboť rtuť teploměru ani v zimních
měsících často neklesá pod 15 stupňů.
Všechna golfová hřiště na Mallorce splňují mezinárodní standardy. Většinou leží v blízkosti
krásného pobřeží uprostřed středomořské flóry. Jedná se o moderní, nově vybudovaná
hřiště s perfektním servisem i pro náročné golfisty. Golfová hřiště jsou navržena tak, aby
využívala rozmanitosti krajiny ostrova a zároveň respektovala jeho životní prostředí. To
vše dělá z ostrova jednu z předních evropských golfových destinací.
Ať jste zkušeným hráčem nebo začátečníkem, jistě si přijdete na své.

Zajistíme Vám podmínky pro pořádání golfového pobytu (soustředění) v letovisku
Cala Ratjada,Canyamel-Capdepera:
-

transfer z/na letiště v Palma de Malorca
ubytování v hotelových komplexech, apartmánech, rodinných domech

-

stravování
transfer z/na golfové hřiště

-

potřebné sportovní vybavení

-

golfový trenér hovořící španělsky a anglicky
doplňkové aktivity, výlety

-

pronájem auta

-

průvodce s jazykovými znalostmi čeština, španělština, angličtina

-

poradíme při výběru a nákupu letenek, možné odlety z nejbližších letišť ve Vídni,
Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

Na ostrově však najdou vyžití nejen golfoví hráči, ale také jejich rodiny.

Ubytování v hotelových komplexech nabízí spoustu dalších sportovních aktivit. Na ostrově je
mnoho možností zábavy, například: zábavní parky, botanické zahrady, přírodní parky, historické
památky, muzea, turistika, vodní sporty, tenis, canyoning a spousta dalších.
Více informací naleznete v příloze Aktivity na ostrově.

Golfová hřiště v okolí letoviska Capdepera
do vzdálenosti 30 km

CAPDEPERA GOLF
Osmnáctijamkové
východní
nenarušené

části

hřiště

se

nachází

ve

ostrova

v

nádherné

a

krajině

s

krásnými

panoramatickými výhledy. Pod designem hřiště
je podepsán golfový architekt Dan Maples.
První devítka je spíše jednodušší, rovinatá, s
širokými fairwayemi a prostornými greeny.
Druhá devítka je rozprostřena do zvlněného
terénu s jamkami navrženými mezi pahorky a
úzkými fairwayemi lemovanými keři a piniovým
hájem. Hru zpestřuje 6 jezírek.
Součástí hřiště je klubovna s restaurací a barem, golfový obchod, driving range, cvičné greeny a
golfová škola.
www.golfcapdepera.com

ALCANADA GOLF CLUB
Alcanada je ohromující osmnáctijamkové hřiště v severní části ostrova ve městě Alcudia. Je
situováno přímo na pobřeží Středozemního moře, má tedy unikátní umístění a navíc bylo navrženo
prvotřídním architektem Robertem Trent Jones Jr. Hřiště je zasazeno do kopcovitého terénu
s krásnými výhledy na záliv Alcudia. V pozadí je krásné pohoří Sierra de Levante. Fairwaye lemují
borovice, olivovníky a duby. Členité greeny a
dostatečný počet překážek činí toto hřiště výzvou
pro golfisty všech výkonnostních kategorií. Hřišti se
dostalo mnohých ocenění, jako jednomu z nejlepších
na ostrově a taky v Evropě.
Součástí hřiště je klubovna s restaurací, barem a
terasou s výhledem na hřiště i záliv, golfový obchod,
driving range, cvičné greeny a golfová škola.
www.golf-alcanada.com

PULA GOLF CLUB
Osmnácti jamkové hřiště Pula golf se nachází pár kilometrů od východního pobřeží ostrova, v
blízkosti golfových hřišť Canyamel a Capdepera. Pula je domovem mnoha mezinárodních turnajů,
jako je například PGA European Tour Mallorca Classic. Široké a rovné fairwaye vyvolávají dojem
snadné hry, ale překážky umístěné v dopadových zónách vyžadují taktiku.
Součástí hřiště je klubovna s restaurací a barem, golfový obchod, driving range, cvičné greeny a
golfová škola.
www.pulagolf.com

CLUB DE GOLF CANYAMEL
Osmnáctijamkové hřiště patřící k nejlepším na
Mallorce, nachází se ve východní části ostrova, je
náročné, obsahuje mnoho bunkrů a vodních překážek.
Hráči zde najdou dvě rozdílné devítky, první je kratší
a nachází se ve zvlněném terénu s nádhernými výhledy
na moře, druhá devítka je rovinatější s několika
jezírky. Hru si díky poměrně širokým fairwayím a
výborně udržovaným greenům užijí i hráči nižší
výkonnostní kategorie.
Součástí hřiště je klubovna s restaurací a barem, golfový obchod, driving rance, cvičné greeny a
golfová škola.
www.canyamelgolf.com

CLUB GOLF SON SERVERA
Původní devítijamkové hřiště z roku 1966 bylo
rozšířeno v roce 2012 na současnou parkovou
osmnáctku. Jde o jedno z nejstarších hřišť na
Mallorce.

Široké

fairwaye

mezi

borovicovým

porostem, krátce střižený rough, vodní překážky
na šesti jamkách a chytře modelované greeny činí
hru na tomto hřišti zábavnou, ale stále plnou výzev.
Z mnoha jamek si hráči mohou užívat výhled na
záliv Cala Millor.
Součástí hřiště je klubovna s restaurací a barem, šatny se sprchami, golfový obchod, driving range,
cvičné plochy a golfová škola.
www.golfsonservera.com

Ostatní hřiště na ostrově

ARABELLA GOLF RESORT
Golfový resort Arabella se nachází na severozápadním okraji hlavního města Palma de Mallorca.
Jeho součástí jsou tři osmnáctijamková hřiště:
GOLF SON MUNTANER, GOLF SON QUINT A GOLF SON VIDA.
www.arabellagolfmallorca.com

REAL GOLF BENDINAT
Osmnáctijamkové hřiště, nachází 7 km západně od hlavního města Palma de Mallorca, v údolí mezi
mořem a horami. Na kopcovitém hřišti potrápí vodní překážky a malé, tvrdé greeny. Je výzvou i pro
ty nejlepší z hráčů.
www.realgolfbendinat.com

GOLF SON GUAL
Osmnáctijamkové hřiště, nachází se jen čtvrt hodiny od centra města Palma de Mallorca. Navrženo
bylo golfovým architektem Thomasem Himmelem, německým trojnásobným amatérský mistrem.
Nachází se v rovinaté krajině, přesto je technicky náročné s fairwayemi lemovanými olivovníky,
chytře umístěnými bunkery a vodními překážkami.
www.son-gual.com

GOLF SON TERMES
Nachází se 10 km od města Palma de Mallorca, na staré lovecké usedlosti v podhůří Tramuntana.
Ze všech hřišť na Mallorce je nejlépe začleněno do úžasného přírodního prostředí. Jedná se o
náročné hřiště, které se stává stále těžší s každou další jamkou. Grýny jsou spíše menší a fairwaye
někdy připomínají horskou dráhu.
www.golfsontermes.com

GOLF MAIORIS
Osmnáctijamkové hřiště se nachází 15 minut od mezinárodního letiště v Palmě. Patří k nejmladším
hřištím na ostrově. Navrženo bylo do prostředí borovicového a olivovníkového lesa. I přes
technickou náročnost je hratelné pro hráče všech výkonnostních kategorií.
www.gilfmaioris.com

GOLF SANTA PONSA
Golfový komplex v západní části ostrova s dvěma osmnáctijamkovými hřišti (jedno z nich je
privátní) a jedním devítijamkovým. Je zasazen do mírně zvlněného terénu, hráči zde narazí na
značné množství přírodních překážek, proto je od hráčů vyžadována přesná hra a taktika.
www.golf-santaponsa.com

T-GOLF & COUNTRY CLUB
Osmnáctijamkové hřiště vybudované známým golfovým architektem Johnem Harrisem se nachází
v jižní části ostrova. Zvlněné fairwaye s nádhernými výhledy lemované majestátními borovicemi,
15 jezer, značné množství chytře umístěných bunkerů, pečlivě udržované greeny.
www.t-golf.club

GOLF PARK MALLORCA PUNTIRÓ
Osmnáctijamkové hřiště se nachází v jižní části ostrova. Je citlivě zasazeno do místní, rovinaté
krajiny s širokými fairwayemi táhnoucími se piniemi, olivovníky či borovicemi. Hřiště není moc
náročné a obsahuje malý počet překážek, hru si proto užijí i rekreační golfisté.
www.golfparkmallorca.com

GOLF DE ANDRATX
Osmnáctijamkové hřiště se nachází v jihozápadní části ostrova. Úzké a zvlněné fairwaye s
nádhernými výhledy na záliv, greeny chráněné jezírky a značné množství bunkerů je výzvou i pro
hráče vyšší výkonnostní kategorie.
www.golfdeandratx.com

VALL D'OR GOLF
Osmnáctijamkové hřiště se nachází v jihovýchodní části ostrova. První devítka se táhne kopcovitým
terénem a hráči zde musí své rány dobře mířit, hlavně díky užším fairwayím a množství bunkerů.
Druhá devítka je mnohem jednodušší, s širšími fairwayemi.
www.valldorgolf.com

SON ANTEM GOLF
Resort ležící v … části ostrova tvoří dvě osmnáctky pojmenované East a West. Obě jsou dokonale
vybalancované tak, aby uspokojily náročnější hráče s nižším handicapem, zároveň však přívětivé a
ohleduplné i k začínajícím hráčům.
www.sonantemgolf.com

