
           Hluboká nad Vltavou, 30. 1. 2017 

 

 

Vážení golfisté, 

 

dovoluji si Vám opět nabídnout golfový zájezd do Itálie v období 1. - 4. 4. 2017, na který Vás 

srdečně zvu. Během tohoto čtyřdenního golfového zájezdu budete mít opět možnost navštívit 

vynikající 18 jamkové resorty v  nádherné oblasti italského severu, konzumovat vynikající 

vína a nasávat úžasnou atmosféru této specifické vyhledávané italské destinace, ve které je 

možno hrát golf takřka po celý rok, a to díky jejím mikroklimatickým podmínkám, popř. na-

vštívit samotné Benátky, které jsou vzdáleny cca hodinu jízdy vlakem / autem.  

Balíček je sestaven tak, abyste během čtyřdenního golfového pobytu poznali překrásné golfo-

vé resorty s minimálními přejezdy, tzn., že golfové resorty jsou nejdále 1,5 hod. cesty od Va-

šeho ubytování, které je zajištěno na ostrově Grado, známém přímořském lázeňském středis-

ku, vzdáleném pouhých 560 km od ČB. 

Město Grado se, podobně jako Benátky, rozkládá uprostřed laguny na několika nízkých ost-

rovech, spojených s pevninou dlouhou úzkou hrází a je ideálním místem pro odpočinek, rela-

xaci a sport. 

Dovolte, abych Vám představil resorty, na kterých budete mít možnost hrát: 

Golf Club Grado (ubytování 100 m od hřiště, 1x fee: neděle, sobotu a středu lze doobjednat)  

 

Ve fascinujícím prostředí úchvatné laguny, na jednom z nejmalebnějších míst stejnojmenného 

slunného ostrova, se mezi jezery rozkládá 18 jamkové golfové hřiště s četnými vodními pře-

kážkami a zajímavými jamkami. Technicky náročné hřiště poskytuje golfistům příjemné kli-

ma po celý rok, dostatek slunce, moře a vynikající golf. K dispozici je také 9 jamkové golfové 

hřiště. Hřiště je v  provozu po celý rok a je velmi oblíbeno mezi italskými, německými, 

rakouskými a nyní už i českými golfisty. 

Golf Jesolo - (1,5 hod. od ubytování, 1x fee: pondělí)  

 



Celoročně otevřený Golf Club Jesolo je zelenou oázou v blízkosti slavného letoviska a 

dostatku turistických atrakcí. Hřiště vhodné pro golfisty všech úrovní nabízí 18 jamek 

mistrovské úrovně a vynikajícího designu architektů Giana Paola Mara a Marca Croze. 

Dostatečně velké greeny a široké ferveje ozvláštňují vodní překážky a písečné duny spolu s 

krásnými výhledy. Příjemné a hratelné hřiště s elegantní klubovnou a kvalitními službami. 

Golf & Country Club Castello di Spessa (40 min. od ubytování, 1x fee: úterý) 

 

Golf Country Club Gorizia s dominantou nádherného hradu pocházejícího ze 13. století, cha-

rakterizují úchvatné scenérie, různorodé ferveje a obtížné jamky. Jedinečné prostředí atraktiv-

ního parku Castello di Spessa, s nádherným výhledem na okolní kopce pokryté vinicemi a 

cypřiši, se stalo domovem golfového hřiště známého architekta Jamese Cabriniho. Poměrně 

náročné, ale hratelné hřiště, jehož dominantou je nádherný hrad ze třináctého století, láká gol-

fisty svým designem, přírodní krásou a komfortem, který poskytuje. Hřiště přinášejí-

cí dostatek překážek a nebezpečí, je hratelné pro golfisty všech úrovní.  

PROGRAM: 

sobota   13:00 příjezd (hru na hřišti GC Grado lze doobjednat) 

1. 4.   17:00 ubytování (apartmány Tenuta Primero / bungalovy****)  

 

neděle   08:00 - 10:00  snídaně (nutno doobjednat)  

2. 4.    12:00 hra na hřišti GC Grado 

 

pondělí       08:00 - 10:00 snídaně (nutno doobjednat) 

3. 4.   11:30 hra na hřišti Golf Jesolo 

 

úterý   08:00 - 9:00 snídaně (nutno doobjednat) 

4. 4.   11:00 hra na hřišti Castello di Spessa - odjezd  domů 

 

 popř. lze doobjednat ještě jednu noc v Gradu i fee viz níže: 

středa   08:00 snídaně (nutno doobjednat) 

5. 4.   09:00 odjezd domů (hru na hřišti GC Grado lze doobjednat) 

 

 

Cena zájezdu: 

a) při ubytování ve dvoulůžkových a více lůžkových bungalovech: od 389 € / os. 

b) při ubytování v jednolůžkových bungalovech:    od 495 € / os. 

 

 

 



Marina - Tenuta Primero: 

 

V uvedených cenách je dále zahrnuto:  

3x green fee (1x GC Grado, 1x GC Jesolo, 1x GC Castello di Spessa)  

3 noci ubytování v přímořských bungalovech / apartmánech „MARINA“ - Tenuta Primero u 

hřiště GC Grado, láhev italského Prosecca. 

 

V balíčku není zahrnuto: 

Příplatek za snídani: 10 € / os. / den 

Žetony na driving range: 2 € / 30 míčů 

Příplatek za noc ve dvoulůžkovém pokoji / bungalovu: 70 € / os. 

 

Nakonec několik praktických informací:  

vzdálenost z Českých Budějovic do Grada činí 570 km, z toho je z  Linze téměř až do Grada 

dálnice (trasa: Linz, Salzburg, Villach, Tarvisio, Carnico, Udine, Palmanova (sjezd z dálnice).  

  

Poplatky za dálnici:  Rakousko: dálniční známka cca 8 € 

     mýto - tunely  cca 10,50 € 

   Itálie:  mýto   cca 10 € 

 

 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, je nutno zaslat přihlášku nejpozději do 15. 2. 2017, a záro-

veň složit zálohu ve výši 50 % z ceny. Při odřeknutí po 1. březnu činí storno poplatek 50 % 

z ceny. Minimální počet účastníků je 20 a maximální 35. 

                                                      

Golfu zdar 

 

Bc. Antonín Loužek 

tel: 777 89 02 02 

e-mail: louzek@golfhluboka.cz 


