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BlackSeaRama
Na pobrežie Čierneho mora do Varny vďaka 
priamemu leteckému spojeniu z Viedne sa do-
staneme veľmi rýchlo, za menej ako dve hodiny. 
Z 378 km dlhého pobrežia s pokojnou morskou 
hladinou, čistou vodou a zlatým pieskom sme 
si vybrali ako prvý cieľ našej cesty prvú perlu 
z golfového náhrdelníka nových golfových 
ihrísk navrhnutých zvučnými menami – Black 
SeaRama, stredisko vzdialené asi 60 km od 
letiska vo Varne. Ihrisko navrhol Gary  
Player a v roku 2009 získalo ocenenie Najlepšie 
nové golfové ihrisko na svete podľa Golf Inc. 
z americkej Floridy. Par 72, dĺžka 6 648 metrov, 
pultový poplatok za hru 75 eur. Ihrisko ponúka 
z výšky približne dvesto metrov pohľad na ne-
konečné more. Je to prvé majstrovské golfové 
ihrisko v Bulharsku s podpisom slávneho dizaj-
néra golfových ihrísk a aj prvý projekt Garyho  
Playera vo východnej Európe. To, že táto časť 
Európy bola už dávno osídlená, dokumentujú 
pozostatky stavieb okolo dráh a osemnásta 
jamka má odpaliská situované priamo na nich. 
Návštevníci ocenia aj zeleninu a ovocie dopes-
tované v stredisku. Blízko pri klubovom dome 
si možno príjemne posedieť v kópii antického di-
vadla vysoko nad útesmi. V stredisku sa okrem 
ovocia a zeleniny pestuje aj hrozno, ktorému 

sa darí aj vďaka vápencovému podložiu a z kto-
rého vyrábajú vynikajúce vlastné víno. V klu-
bovom dome sa možno zúčastniť aj ochutnávky 
v malej vínnej pivnici. Stredisko má bohaté 
zázemie a po golfe poskytuje dostatok možností 
na relax, napríklad kúpanie vo vonkajšom 
bazéne alebo využitie jednotlivých procedúr 
v kúpeľoch. Ihrisko sa vyznačuje navzájom 
úplne oddelenými jamkami, máte pocit, akoby 
okrem vás na ihrisku neboli žiadni ďalší golfisti. 
Ihrisko je aj milosrdné voči golfistom, nemusíte 
hrať nijaké údery do neznáma za horizont alebo 
cez prekážky a loptičky sa z vyvýšeného miesta 
na dráhe láskavo skotúľajú väčšinou na lepšie 
miesto uprostred dráhy. Ubytovať sa možno 
od jednoduchšieho ubytovania až po prená-
jom veľkej vily s priamym výhľadom na more 
a s vlastným bazénom.

Lighthouse
Len o niekoľko kilometrov ďalej sme zavítali do 
ďalšej perly – do strediska Lighthouse s golfo-
vým ihriskom, ktoré dizajnoval Ian Woosnam, 
par 72, dĺžka 6 240 m, pultový poplatok za hru 
55 eur. Na rozdiel od prvého ihriska, ktoré sme 
navštívili, tu do hry vstupujú aj stromy a hrá sa 
aj za horizont. Stredisko Lighthouse patrí k eu-
rópskej klasike s 5* službami. Nedávno otvoril 

svoje brány novučičký luxusný hotel s obrov-
ským relaxačným zázemím. Veľmi priestranný 
klubový dom golfového ihriska ponúka výborné 
reštauračné služby a z terasy máte všetko ako 
na dlani. Aj v tomto stredisku na najnároč-
nejších návštevníkov čakajú priestranné vily 
s bohatým vybavením. Zo strediska Lighthouse 
je výborný pohľad na najdramatickejšiu osem-
nástu jamku strediska BlackSeaRama. 

Thracian Cliffs 
A ako to najčastejšie býva, tá najkrajšia je tretia 
perla golfového náhrdelníka na pobreží Čier-
neho mora ukrytá v stredisku Thracian Cliffs 
pozdĺž  4 500 m dlhého úseku pobrežia vyzna-
čujúceho sa pôsobivými bielymi vápencovými 
útesmi na ploche 164 hektárov. Tu, na kedysi 
magickom území mocného tráckeho kráľovstva. 
Práce sa začali v roku 2006 a projekt by mal byť 
ukončený v roku 2012. Podľa Garyho Playera, 
ktorý ihrisko navrhol, Thracian Cliffs, par 72, 
dĺžka 6 423 m bude jedným z najlepších golfo-
vých ihrísk našej planéty, označil ho aj ako  
Pebble Beach Európy. Jednotlivé jamky sú 
priamo na útesoch a z každej vidíte aj more. 
Najpôsobivejšia je šiesta jamka, z vysokých 
útesov treba zahrať z výšky asi tak pätnásť-
poschodového domu na menšie jamkovisko na 

Do Bulharska 
za golfom

Blacksearama

bulharsko.indd   52 28. 10. 2011   0:40:42



NOVEMBER 2011 53

cestovanie   Beauty&Woman

úrovni hladiny mora a na golfové loptičky tu 
nedočkavo čaká tisíc pascí. Zapôsobí aj siedma 
jamka, muži odpaľujú z odpaliska na ostrove 
a dobrý odpal musí nielen prekonať viac ako 
dvesto metrov, ale aj značný výškový rozdiel. 
Podľa posledných informácií vzhľadom na ná-
ročnosť tohto ihriska sa rozhodli, že auty budú 
zmenené na biotopy, a tak bude možné loptičku 
zahranú do biotopu jednoducho nahradiť spus-
tením ďalšej. Ihrisko je mimoriadne náročné 
z mužských odpalísk, k dámam je určite milo-
srdnejšie. K ihrisku patria tiež 2 súkromné pláže 
s belostným pieskom.  Na pláži Bendida, ktorá 
sa nie veľmi líši od podobnej pláže v mexickom 
Cancune alebo na ostrove Maurícius, sa môžete 
vyšantiť pri parasailingu, na katamárane či sur-
fe, pri potápaní, volejbale či rybačke a potom si 
odpočinúť počas masáže. V reštaurácii tu ponú-
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kajú pochúťky pripravované na lávovom grile, 
a ak sa rozhodnete pre mušle, budú z chovu, na 
ktorý z pláže vidíte. Rovnako úplne čerstvé sú aj 
pripravované ryby.

Dlhá golfová sezóna
Počasie na pobreží Čierneho mora praje golfis-
tom, možno tu hrať osem mesiacov z roka pri 
teplote 20 – 30 stupňov a len na jar a na jeseň 
fúka mierny vetrík. V lete má morská voda 
teplotu 22 – 25 stupňov.
Končíme pobyt na pobreží Čierneho mora 
návštevou Balčika, z ktorého vedie promenáda 
po morskom brehu až do vzdialenej Albeny, a je 
nám ľúto, že sa pobyt na pobreží končí. O menej 
ako hodinu pristávame na letisku v hlavnom 
meste Bulharska v Sofii, ktorá má 1,4 milióna 
obyvateľov. Po prehliadke mesta sa zastaví-
me v golfovom klube St. Sofia. V zaujímavej 
diskusii sa dozvieme z prvej ruky od staviteľov 
pripravovaného golfového ihriska zaujímavé 
podrobnosti a tešíme sa na ďalšie nové ihrisko, 
ktoré čoskoro otvorí prvých 9 jamiek, kto-
ré vznikajú na pôvodných starších. Zo Sofie 
putujeme po ceste uprostred lesov asi hodinu 
do klubu Pravets. Ihrisko, par 72, 6 469 m, 
navrhol Peter Harradine a z mnohých jamiek 
je pôsobivý výhľad na okolité pohoria. Najzná-

mejšia je pravdepodobne ôsma jamka s ostrovným jamkoviskom a kamenným mostíkom v centre 
celého strediska. Golfový výlet po Bulharsku končíme v golfovom klube Pirin v pohorí Bansko, kam 
zo Sofie cestujeme asi dve a pol hodiny. V Pirine je jedno osemnásťjamkové ihrisko, par 72, dĺžka 
6 790 m, a z ďalšieho pripravovaného je zatiaľ vybudovaných 5 jamiek. Pultový poplatok za hru 
počas týždňa vo vysokej sezóne 30 eur a počas víkendu 45 eur. Ihrisko poskytuje veľmi zaujímavé 
výhľady na vysoké pohorie, o niečo vyššie ako naše Vysoké Tatry. Táto destinácia sa však viac vyu-
žíva v zime na zimné športy. Prekvapilo nás veľké množstvo vybudovaných viacpodlažných domov 
v tesnej blízkosti ihriska.

www.vipholidaytravel.bg | www.thraciancliffs.com | www.blacksearama.com | www.lighthousegolfresort.com  
| www.stsofiagolf.com | www.pravets-golfclub.com | www.piringolf.bg  
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A aké jedlá treba v Bulharsku určite ochutnať? 
Z tráckej kuchyne trácky ryžový koláč, buraňu 
(kyslú kapustu s ryžou alebo špenátom), fazuľu 
s kyslou kapustou a trácke katmi (plackami) 
a tarhanu. Z pirinskej kuchyne banski stareč, 
kapamu, chomlek, bansku kavarmu a katino 
meze. Samozrejme, s týmito jedlami treba 
ochutnať aj miestne vynikajúce biele, aj ako 
červené vína.
Niekoľko užitočných informácií – v Bulharsku 
sa platí bulharskými levmi, za jedno euro 
dostaneme 1,955 leva. V Bulharsku používajú 
azbuku, tí mladší, ktorí sa už azbuku nestihli 
naučiť, majú šťastie, všetky dôležité informá-
cie, ako aj napríklad názvy obcí, sú napísané 

azbukou aj našou abecedou. Anglicky sa možno 
dohovoriť bez problémov.
Dovolenku v Bulharsku možno len odporučiť. 
Každý turista si tu vyberie podľa svojich záuj-
mov a peňaženky – z pobytov pri mori zamera-
ných od sladkého ničnerobenia až po aktívne 
voľnočasové aktivity, ako aj z bohatej ponuky 
športov. S golfom sa v Bulharsku v súčasnosti 
len začína, začína sa však veľkolepo. Ihriská 
nie sú zatiaľ také obsadené ako napríklad 
v tureckom Beleku, a tak treba využiť súčasný 
stav a zahrať si s pocitom ako na súkromnom 
ihrisku, nikým nerušený. Veľkou výhodou je aj 
krátky let a dlhá golfová sezóna.
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