
 

 

            

 

 

Vážení golfisté, 

 

dovoluji si Vám opět nabídnout golfový zájezd do Itálie v období 18. - 22. 04. 2020, na který 

Vás srdečně zvu. Během tohoto čtyřdenního golfového zájezdu budete mít opět možnost na-

vštívit vynikající 18 jamkové resorty v  nádherné oblasti italského severu, konzumovat vyni-

kající vína a nasávat úžasnou atmosféru této specifické vyhledávané italské destinace, ve kte-

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

navštívit 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 40 km od Vašeho 

ubytování, které je zajištěno na ostrově Grado, známém přímořském lázeňském středisku, 

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 

překážkami a zajímavými jamkami. Technicky náročné hřiště poskytuje golfistům příjemné 

klima 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 Club Trieste (40 min. od ubytování, 1x fee: pondělí) 

 
 



 

 

Golfové hřiště v Terstu se rozkládá v kopcích nad městem a z některých jamek jsou úžasné 

výhledy na Terstský záliv a slovinské pobřeží. Jedná se opravdu o kouzelné hřiště, které má 

pár otevřenějších jamek, ale jinak jsou fairwaye často lemované lesem a proto je i tady důleži-

té být,  kromě délky, také přesní. Design jednotlivých jamek dokáže být skutečnou výzvou, 

ale pokud jamku zahrajete správně, odmění vás dobrou šancí na birdie. 

Golf Club Udine (40 min. od ubytování, 1x fee: úterý) 

   
 

Golfový klub Udine založený v roce 1973 je dílem předního italského architekta Marco 

Croze. Náročné hřiště zasazené do kouzelného prostředí zvlněné krajiny nedaleko města 

Udine se pyšní dvěmi jezery, která vstupují do hry na čtyřech jamkách, prostornými fervejemi 

i malými greeny a množstvím překrásných dubů. Vysoká kvalita hřiště i služeb  je příslibem 

atraktivní hry. Příjemné a přátelské prostředí nabízí klubovna se dvěmi velkými terasami a 

restaurací. 

 

PROGRAM: 

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

18. 4.   17:00 ubytování (apartmány Tenuta Primero / bungalovy****)  

 

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

19. 4.    13:00 hra na hřišti GC Grado 

 

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

20. 4.   10:00 hra na hřišti GC Trieste 

 

úterý   08:00 - 09:00 snídaně (nutno doobjednat) 

21. 4.   10:40 hra na hřišti GC Udine - odjezd  domů 

    

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

středa   08:00 snídaně (nutno doobjednat) 

22. 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 Udine, 1x GC Trieste)  

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. 02. 2020, 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 

                                                        


