
BOŽSKÝ
GOLF
AŽ NA SEVERE ÍRSKA

Írsko, ostrov v Atlantickom oceáne vďaka Golfskému prúdu ponúka 
hru na úžasných golfových linksových ihriskách skoro každý deň 
počas celého roka. Je ľahko dostupný priamymi letmi z mnohých 
destinácií. Golfisti určite tiež ocenia milé prijatie miestnymi obyvateľ-
mi nielen na ihriskách. Tentokrát sme sa rozhodli vycestovať až na 
úplný sever Írska a zahrať si na tradičných linksových ihriskách  
v tesnej blízkosti divokého a otvoreného oceánu.
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Text a fotografie: Miroslava Dulova

Lavička na strategickom bode v Castlerock Golf Club

Hrad Dunluce Castle

Cestovanie
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V  roku 1891 klub North West Golf Club 
v  Lisfannone v  Buncrane na polostrove 
Inishowen bol jedným zo zakladajúcich čle-
nov významnej organizácie Golfing Union of 
Ireland (G.U.I). Nachádza sa pod horou “Mouldy 
Mountains” na brehoch Lough Swilly. V  roku 
2016 oslavoval významné výročie – 125 ro-
kov svojej existencie. Niekoľko jamiek práve 
upravovali, preto bolo o  niečo ťažšie nájsť tú 
správnu cestu k  ďalšej. Par 70, dĺžka 5 760 m 
z bielych odpalísk. Poplatok za hru 50€ a počas 
víkendu 60€. 
www.northwestgolfclub.com

V  klube Ballyliffin Golf Club, ktorý sa nachá-
dza najďalej na severe Írska, si možno vy-
brať z  dvoch 18 jamkových ihrísk – Old Links 
a Glashedy Links. Old Links navrhla matka prí-
roda a  nedávno ho upravil Nick Faldo. Určite 
patrí k najlepším na svete. Glashedy Links na-
vrhli Pat Ruddy a Tom Craddock a ponúka úžas-
né výhľady aj vďaka tomu, že je umiestnené 
vyššie ako druhé ihrisko The Old Links. Zážitok 
z prírody a dokonalý zážitok z golfu na linkso-
vom ihrisku spôsobí, že mnohí golfisti si želajú 
vrátiť sa a opäť si zahrať. Old Links, par 71, dĺž-
ka 6 312 m, Glashedy Links, par 72, dĺžka 6 570 
m, poplatok za hru na oboch ihriskách 150€, ak 
zahráte obe ihriská v jeden deň poplatok 220€. 
www.ballyliffingolfclub.com

Dúfame, že turnaj The Great North Links 
Challenge (10 -14. októbra 2017) na troch špič-
kových ihriskách Ballyliffin, Portstewart a Royal 
Portrush sa bude hrať aj v budúcnosti. 

Klub Portstewart Golf Club, založený v  roku 
1894, ponúka výber z  dvoch ihrísk – Strand 
a  Riverside. Mimoriadne valné zhromaždenie 
v  marci 1907 schválilo vybudovanie nového 
linksového ihriska na výbežku Strand Head, 
ktoré navrhol A. G. Gow z Portrushu. Odvtedy 
prešlo viacerými úpravami, ktoré realizoval 
Willie Park v dvadsiatych rokoch minulého sto-
ročia. V roku 1986 klub kúpil územie známe ako 
Thistly Hollow a člen klubu, školský učiteľ Des 
Giffin, navrhol súčasné 18 jamkové ihrisko ako 
aj 9 jamkové ihrisko Riverside, otvorené v roku 
1990. Zakúpenie ďalších pozemkov v roku 1999 
umožnilo jeho rozšírenie na 18 jamiek, otvorili 
ho v  roku 2003. Jamkoviská a  ferveje ihriska 
Strand boli vo vynikajúcom stave počas našej 
návštevy. Jednoducho povedané, linksový golf 
aký má byť, určite si tu musíte zahrať. Ihrisko 
Strand par 72, dĺžka 6 169 m, poplatok za hru 
150£, ihrisko Riverside, par 68, dĺžka 5209 m. 
www.portstewartgc.co.uk

Lanový most Carrick-a-Rede

Hlavný poznávací znak - červené dvere

Najzelenšia tráva akú si viete predstaviť
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Klub Bushfoot Golf Club, otvorený v  roku 1890, 
oslávil svoje 125. výročie v  roku 2015. Síce ne-
patrí k  tým najnavštevovanejším, ale zahrať 
dvakrát deväť jamiek stojí za to. Par 70, dĺžka  
5 460 m. Poplatok za hru: pondelok – piatok 18£, 
počas víkendu 25£ za 18 jamiek. 
www.bushfootgolfclub.co.uk

Klub Castlerock Golf Club, klasické linksové ihris-
ko uprostred obrovských vysokých dún na po-
breží Causeway ponúka od otvorenia v roku 1901 
hru na dvoch ihriskách – Mussenden, par 73, dĺž-
ka 6 193 m a ihrisko Bann Course (9 jamiek), par 
34, dĺžka 2 226 m. Úžasný zážitok a určite opäť ih-
risko, ktoré musíte zahrať, ak ste v Írsku! Poplatok 
za hru počas týždňa 80£, počas víkendu 95£. 
www.castlerockgc.co.uk

Počas návratu do Dublinu sme sa ešte zastavili 
na ďalšom úžasnom linksovom ihrisku - County 
Louth Golf Club, ktoré otvorili v  roku 1892. Golf 
Digest's  ho hodnotí medzi 100 najlepšími ihris-
kami na svete ako skrytý skvost a v rokoch 2004 
a 2009 sa tu hral turnaj Irish Open. Par 72, dĺžka  
6 398 m, poplatok za hru 160€. 
www.countylouthgolfclub.com

ČO NAVŠTÍVIŤ NA SEVERE ÍRSKA

Giant’s Causeway
Miesto svetového dedičstva UNESCO – geologický zázrak, ktorý 
tvorí viac ako 40 000 vzájomne sa dotýkajúcich bazaltových stĺ-
pov- výsledok intenzívnej vulkanickej a geologickej aktivity.

Výbežok Malin Head 
Najsevernejší bod ostrova Írsko, dejisko výroby ďalšej epizódy 
Star Wars.

Hrad Dunluce Castle 
V 13. storočí Richard Óg de Burgh, 2. gróf z Ulsteru, postavil prvý 
hrad v Dunluce.

Lanový most Carrick-a-Rede 
Jedinečný zážitok na vrchole útesu, most vo výške 30 m nad hla-
dinou mora tradične stavali rybári na lov lososov.

Pálenica Bushmills 
V  malej dedinke Bushmills na brehu rieky môžete navštíviť naj-
staršiu fungujúcu pálenicu v Írsku a ochutnať túto jedinečnú chuť.

Na záver
Je vždy dobré vrátiť sa do Írska a zahrať si opäť úžasný golf. Na 
svete existuje len asi 150 linksových ihrísk a až 53 z nich nájde-
me v Írsku. Počas tohto pobytu sme si vybrali ďalších šesť z nich. 
Široký výber ubytovania na všetkých cenových úrovniach a gol-
fových balíčkov uspokojí určite všetky kategórie golfistov. Na zá-
ver – dokonalý až božský linksový golf na ihriskách, na ktoré si 
želáte vrátiť sa, vynikajúce jedlá pripravované z čerstvých surovín 
a skutočne veľký výber zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu po 
úspešnom golfe. 

Malin Head

Giant's Causeway

Radšej hrať len 
po ferveji, 

Portstewart Golf Club

Nezabudnúť na teplé oblečenie ani uprostred leta, 
Bushfoot Golf Club


