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Golfový požitek
GOLFOVÁ KLASIKA NA ZÁPADĚ
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Je zde také vynikající tréninkové hřiště Pitch & Put 5 s 9 jamkanabídky ideální hřiště podle svého vkusu a možností, nebo
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Jste na hřišti poprvé?
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Zájemci o vstup na hřiště musí mít zelenou kartu. Každé hřiště však má i driving range, což je místo pro trénink určené
jak úplným začátečníkům bez zelené karty, tak zkušeným hráčům.
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Karlovy Vary – závodiště, 9 resp. 18 jamek: unikátní golfové hříště s devíti drahami, ale s osmnácti greeny. 6 Jedná se
1

vysloveně o odpočinkové hřiště na nádherných rovinatých
fervejích. Nalezneme zde pěkné vodní prvky s květinovou
výzdobou. 4 Parkový typ s dominujícími vzrostlými břízami.

Sokolov, 18 jamek: hřiště je vybudované na bývalé dolové vý-

Příjezd ke hřišti není označen, musí se zajet přímo do areálu

sypce uprostřed urbanizované krajiny Sokolovské pánve. T

závodiště buď podle modré směrovky P hotel, nebo P VIP.

Restaurace vedle minutkové kuchyně nabízí velký výběr vyni-

Příjemná je sleva na ranní hodiny do 11, kdy fee činí pou-

kajících hotovek za lidové ceny. Z hřiště se naskýtají zajímavé

hých 350 Kč.

výhledy na Sokolov i ostatní okolní obce a krajinu, 3 na horizontu možno zahlédnout např. zdejší významné poutní místo

Luby – 9 jamek: hřiště a jeho atmosféra působí domácky, ro-

Chlum Sv. Maří. V Sokolově najdete z uvedených hřišť nejlepší

dinně, česky. Najíst se můžete v restauraci, kde obdržíte

odpaliště, dlouhé, i kryté, v dolní části i schované před zraky

vskutku domácí výbornou stravu. Hřiště i tréninková louka

nechtěných diváků, takže může začátečník v klidu trénovat.

jsou na potřebné úrovni, zázemí se postupně dodělává. Se-

Slovníček

tkáte se zde se širokými ferveji a náročnějším terénem – cesta

¤
Handicap (HCP)
vyjádřená
úroveň
hráče, kterázázemí
čím je
Františkovy
Lázně- číslem
– Hazlov,
18 jamek:
profesionální

nižší,
tím lépe.
Začíná
se na 54. Restaurace s příjemnou golv objektu
recepce
a restaurace.

mezi jamkami vás vede několikrát dolů a zase nahoru. Při hře
si užijete krásnou přírodu, zmíníme například nádhernou alej

¤

Par
jamky
- normou
dané
číslo, hotovky.
které označuje
ran,
fovou
atmosférou
nabízí
rovněž
Milá je počet
pozornost

listnáčů ve spodní části a skupina 5 buků za jamkou 6. Jistě si

na
kolik by
ji hrál
hráč s HCP
0. Par
je součet
jednotliv recepci,
kde
návštěvník
dostane
pohřiště
zaplacení
greenfee
ved-

nenecháte ujít výhled ze zdejší rozhledny. 7

vých
parů jamek.
le obligátní
tužtičky ještě sáček s T-čky a vypichovátko. Díky
¤

Fee
[fí] - poplatek
za vstupgreenům
na hřištějsou tyto nezvykle rychlé.
extrémně
zapískovaným

Háje – 9 jamek: nachází se v obci Kolová, část Háje. Není nijak
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Příjemné je občerstvení za 10. překážkou v krytém stánku,

čátku. Hřiště poskytuje skromné zázemí v malé klubovně. Architektura hřiště organicky pracuje s nádhernou krajinou této
části Slavkovského lesa.
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se těší
přízni fotbalisty Pavla Nedvěda.
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Mariánské Lázně, 18 jamek: značení vás navede k hotelu, golf
ležící naproti sám označen není. Jedná se o nejstarší hřiště
v ČR nádherně zasazené mezi mohutné smrkové velikány
Slavkovského lesa. Patří mezi nejatraktivnější hřiště v Evropě.
Díky tomu se zde v minulosti konaly a konají významné golfové podniky, včetně Evropské PGA Tour. Hřiště je dokonale
upravené a populární, takže je vhodné se dopředu objednat.
Je zde také vynikající tréninkové hřiště Pitch & Put 5 s 9 jamkami. V restauraci, která svým servisem odpovídá kvalitě hřiště,
překvapí denní menu za přijatelné ceny. 1
Karlovy Vary – závodiště, 9 resp. 18 jamek: unikátní golfové hříště s devíti drahami, ale s osmnácti greeny. 6 Jedná se
vysloveně o odpočinkové hřiště na nádherných rovinatých
fervejích. Nalezneme zde pěkné vodní prvky s květinovou
Sokolov, 18 jamek: hřiště je vybudované na bývalé dolové výsypce uprostřed urbanizované krajiny Sokolovské pánve.

T

výzdobou. 4 Parkový typ s dominujícími vzrostlými břízami.
Příjezd ke hřišti není označen, musí se zajet přímo do areálu

Restaurace vedle minutkové kuchyně nabízí velký výběr vyni-

závodiště buď podle modré směrovky P hotel, nebo P VIP.

kajících hotovek za lidové ceny. Z hřiště se naskýtají zajímavé

Příjemná je sleva na ranní hodiny do 11, kdy fee činí pou-
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výhledy na Sokolov i ostatní okolní obce a krajinu, na hori-

hých 350 Kč.

zontu možno zahlédnout např. zdejší významné poutní místo
Chlum Sv. Maří. V Sokolově najdete z uvedených hřišť nejlepší

Luby – 9 jamek: hřiště a jeho atmosféra působí domácky, ro-

odpaliště, dlouhé, i kryté, v dolní části i schované před zraky

dinně, česky. Najíst se můžete v restauraci, kde obdržíte

nechtěných diváků, takže může začátečník v klidu trénovat.

vskutku domácí výbornou stravu. Hřiště i tréninková louka
jsou na potřebné úrovni, zázemí se postupně dodělává. Se-

Františkovy Lázně – Hazlov, 18 jamek: profesionální zázemí

tkáte se zde se širokými ferveji a náročnějším terénem – cesta

v objektu recepce a restaurace. Restaurace s příjemnou gol-

mezi jamkami vás vede několikrát dolů a zase nahoru. Při hře

fovou atmosférou nabízí rovněž hotovky. Milá je pozornost

si užijete krásnou přírodu, zmíníme například nádhernou alej

v recepci, kde návštěvník dostane po zaplacení greenfee ved-

listnáčů ve spodní části a skupina 5 buků za jamkou 6. Jistě si

le obligátní tužtičky ještě sáček s T-čky a vypichovátko. Díky

nenecháte ujít výhled ze zdejší rozhledny. 7

extrémně zapískovaným greenům jsou tyto nezvykle rychlé.
Po absolvování prvních 3 jamek se hřiště zanořuje do nádher-

Háje – 9 jamek: nachází se v obci Kolová, část Háje. 2 Není nijak

né krajiny tvořené vedle trávníků samotného hřiště borovými

zvlášť značené, takže se golfové hřiště najde až po příjezdu

a březovými háji a lesíky a nesčetnými rybníky, křížky a zídka-

do obce – je to na jejím horním okraji, ve směru od R6 na za-

mi. Příjemné je občerstvení za 10. překážkou v krytém stánku,

čátku. Hřiště poskytuje skromné zázemí v malé klubovně. Ar-

kde je vedle nápojů a kávy možno koupit také párky nebo

chitektura hřiště organicky pracuje s nádhernou krajinou této

koláč. Hřiště se těší přízni fotbalisty Pavla Nedvěda.

části Slavkovského lesa.
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Výběr hřišť
¤

Golf Sokolov, a.s.
Ke Golfu 445, 356 04 Dolní Rychnov, www.golf-sokolov.cz

¤

Golf Club Luby
Horní Luby 25, 351 34 Skalná, www.golfluby.cz

¤

Golf Resort Františkovy Lázně k.s.
Nazlob – Ovčín, Hazlov, www.gr-fl.cz

¤

Golf Club Háje
Háje 60, Kolová, 360 01 Karlovy Vary, www.golfhaje.com

¤

Závodiště K. Vary
kpt. Jaroše 29, Karlovy Vary, 360 06, www.racingclub.cz

¤

Royal Golf Club Mariánské Lázně
P.O.BOX 47, 353 01 Mariánské Lázně, www.golfml.cz

Ubytování
¤

Parkhotel Sokolov, Husovy sady 2044, Sokolov, ( 352 605 600

¤

Penzion Piano, Staré náměstí 35, Sokolov, ( 606 133 137
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Sokolov ( 359 808 729, nám. Budovatelů
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Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky

www.sokolovsko.info
Mikroregion Sokolov - východ

neprodejné

