
           Hluboká nad Vltavou, 10. 02. 2014 

 

 

Vážení golfisté, 

 

dovoluji si Vám opět nabídnout golfový zájezd do Itálie v období 30.04. až 03.05.2014 

s možným prodloužením do neděle 04.05.2014, na který Vás srdečně zvu. 

Během tohoto čtyřdenního golfového zájezdu budete mít 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. navštívit samotné 

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

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

golfové resorty s minimálními přejezdy, tzn., že golfové resorty jsou nejdále 70 km od 

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

středisku, vzdáleném pouhých 560 km od ČB. 

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

ostrovech, spojených s pevninou dlouhou úzkou hrází a jsou ideálním místem pro odpočinek, 

relaxaci a sport. 

 

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

 

GC Grado - 2 x fee (středa + sobota) ubytování cca 100m od hřiště 

 

    
 

Golfový areál byl postaven v bezprostřední blízkosti moře, které také významně zasahuje do hry nejen 

spoustou záludných vodních překážek, ale i jeho atmosférou.  

Golfové hřiště bylo redesignováno od roku 2008 do současnosti, čímž se velice zvýšila jeho kvalita.    

Golf resort Grado nabízí 18 + 9 jamek, par 72, délka 6.081 m s vysokým sportovním a technickým 

standardem, driving range s 12 zastřešenými odpališti, chipping - putting green. Hřiště je v  provozu 

celý rok a je velmi oblíbeno mezi italskými, německými, rakouskými a nyní už i českými golfisty. 

GC Lignano - 1 x fee (čtvrtek) cca 70 km od ubytování  

 

   
 
Rákosem lemovaná jezera a četné stromy odrážejí mnoho tváří Lignana. Hřiště bylo navrženo tak, aby 

hráči získali dojem, že se bude hrát v oblasti, která taková vždy byla. Všude je klid, čisto a světlo, to 

vše jen asi tři kilometry od pláže. Z prostředí čiší elegance, styl a maximální péče. 



Výjimečné 18 jamkové hřiště (par 72) na 70 akrech. Hřiště nabízí jedinečný golfový zážitek pro 

začátečníky i pokročilé. Golf Club Lignano nabízí dlouhé fairwaye, velké greeny a bunkry, které 

dokonale zapadají mezi hladinou vody a bujnou vegetací v borovém háji. Po hře si můžete dopřát 

relaxaci v elegantní klubovně s působivým výhledem z terasy.  

GC Castello di Spessa 1 x fee (pátek) cca 35km od ubytování  

 

        
 
V současné době nové 18 jamkové golfové hřiště se specifickými obtížnostmi, které představují výzvu 

pro dobré hráče, se nachází v atraktivním parku Castello di Spessa a okolí. Tradiční hrad, který 

dominuje hřišti, přístavy a znamenité restaurace. Jedna čeká na hosty v blízkosti odpaliště jamky č. 1 a 

10. Klubovna s veškerým komfortem bude následovat. 

 

Kouzelné 18 jamkové golfové dráhy v nádherné scenérii parku zámku Spessa  byly vytvořeny podle 

projektu architekta Giacomo Cabrini. Cesta vede přes různé krajiny, které přispívají k modelování 

fairway tak, že hráči mají pocit, že hrají na tři různé greeny. Dalším charakteristickým rysem je, že 

jamky jsou od sebe zcela odlišné. 

 
 

PROGRAM: 

  

Středa                13:00 hra na hřišti GC Grado 

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

 

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

 11:00 hra na hřišti GC Lignano 

 

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

 11:00 hra na hřišti GC Castello di Spessa 

 

Sobota   08:00 snídaně (nutno doobjednat) 

 09:00 hra na hřišti GC Grado  

 16:00 odjezd do ČR/popř. prodloužení pobytu do neděle) 

 

Neděle                            (možno zajistit přenocování za příplatek viz. níže) 

 

  

Cena zájezdu: 

a) při ubytování ve dvoulůžkových bungalovech / pokojích:  od 415,- Euro /os 

b) při ubytování v jednolůžkových bungalovech/ pokojích:  od 535,- Euro /os 
 

 

 

 

 

 



Marina - Tenuta Primero: 
 

 
 

V uvedených cenách je dále zahrnuto:  

4 x green fee (2 x GC Grado, 1x GC Castello, 1 x GC Lignano)  

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

Grado, lahev Italského Prosecca. 

 

V balíčku není zahrnuto: 

Příplatek za snídani 10 Euro /os / den 

Žetony na driving range - 2 Eura /30 míčů 

Příplatek za noc v dvoulůžkovém pokoji/bungalovu : 70,- Euro/os. 

 

Nakonec několik praktických informací:  

vzdálenost z  Č.B. do Grada činí 550 km, z toho je z  Lince téměř až do Grada dálnice (trasa: Linec, 

Salzburg, Villach, Tarvisio, Carnia, Udine, Palmanova (sjezd z dálnice). 

 

Poplatky za dálnici: Rakousko:    dálniční známka                  7,60 Euro 

                                                        mýto – tunely                      9,50 Euro 

                                  Itálie:           mýto                                   6,10 Euro 

                                                        celkem                             15,60 Euro 

 

Pokud Vás   tato nabídka oslovila, je nutno zaslat přihlášku nejpozději do 01.03. 2014 a zároveň 

složit zálohu ve výši 100 Euro.  Při odřeknutí po 1. březnu činí storno poplatek 100 Euro/os. 

Minimální počet osob je 20 a maximální počet je 35 osob. 

 

Golfu zdar 

Bc. Antonín Loužek 

tel: 777 89 02 02 

mail: louzek@golfhluboka.cz 
 

 

http://www.tenuta-primero.com/sito_2007/thumber/do.php?src=/mnt/md1/home/tenuta01/sito_2007/backoffice/_upload/immagini/147_Porto_piccola-piccola__Large_.jpg&cat=mediazoom
http://www.tenuta-primero.com/sito_2007/thumber/do.php?src=/mnt/md1/home/tenuta01/sito_2007/backoffice/_upload/immagini/546_tenuta_primero_aerea.jpg&cat=mediazoom

