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Cannes 
festivalové i golfové

Cannes sa nachádza na Azúrovom pobreží (Côte d‘Azur), ktoré 
sa označuje aj Francúzska riviéra. Nachádza sa na juhovýchode 
Francúzska a siaha od talianskej hranice na východe po Saint Tropez 
či Cassis na západe. Práve tu vznikli prvé moderné rekreačné centrá. 
Najprv boli koncom 18. storočia určené počas zimy pre britskú vyššiu 
spoločnosť. A po vybudovaní železnice v polovici 19. storočia začali 
na dovolenku prichádzať okrem britských aj ruskí a ďalší aristokrati, 
ako napr. kráľovná Viktória a kráľ Eduard VII.

V prvej polovici 20. storočia pobrežie často navštevovali 
umelci a spisovatelia, ako napríklad Pablo Picasso, Henri 
Matisse a Somerset Maugham. Po druhej svetovej vojne sa 
Azúrové pobrežie stalo populárnou turistickou desti-
náciou. Mnohí slávni tu majú svoje sídla, ako napríklad 
Elton John a Brigitte Bardot. Oficiálne na pobreží nájdeme 
príslušníkov až 163 národností. Najväčším mestom na 
Azúrovom pobreží je Nice. Letisko Nice je druhým najväč-
ším letiskom vo Francúzsku. Súkromné lietadlá pristávajú 
na letisku v Mandelieu neďaleko Cannes. Cannes má aj je-
dinečnú infraštruktúru ubytovania v Európe – 120 hotelov 
a spolu 8 000 hotelových izieb!

Čo preslávilo Cannes
Francúzska riviéra je vyhľadávanou jachtárskou oblasťou 
– každoročne sem pripláva 50 % svetovej flotily super-
jácht a 90 % z nich pobrežie navštívi aspoň raz. Riviéra ako 
turistické centrum je populárna aj pre 300 dní slnečné-
ho žiarenia ročne. Nájdeme tu 115 kilometrov pobrežia 
a pláží, 18 golfových ihrísk, 14 lyžiarskych centier a 3 000 
reštaurácií. Na otázku, čím je známe Cannes, väčšina 
opýtaných odpovie: Medzinárodný filmový festival. Koná 
sa každoročne od roku 1946 a je to najprestížnejší festival, 
na ktorom sa premietajú nové filmy všetkých žánrov 
vrátane dokumentov vo festivalovom paláci, zvyčajne 
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v máji, určený je však len pre pozvaných hostí. 
V Cannes na korze už v marci sa do neskorých 
večerných hodín prechádza veľa ľudí, ani si 
nechceme predstaviť, čo sa tu deje v auguste, 
počas najvyššej sezóny. Podľa miestnych oby-
vateľov je vtedy najlepšie niekam odísť, peši sa 
len pomaly postupuje dopredu, ale za volantom 
strávite aj trojnásobne dlhší čas ako mimo sezó-
ny. V Cannes to po celý deň, ale najmä v noci 
žije veľmi rušným životom, miestni prezradili, 
že sa po určitom čase radšej odsťahovali ďalej 
od hlučného davu do blízkej dedinky. 

Sladké ničnerobenie alebo hriešne 
nakupovanie
Každý návštevník si tu určite nájde to, 
čomu sa mieni venovať počas pobytu. Od 
sladkého leňošenia pri mori, hriešne drahého 
nakupovania cez širokú ponuku športového 
vyžitia, veď niektorí behajú napríklad priamo 
po korze alebo pláži. Ak počasie nie je ideálne 
na šport vonku, určite možno využiť niektorú 
z procedúr, ktoré v mnohých hotelových spa 
ponúkajú. Alebo sa len tak poprechádzať 
a obdivovať kotviace superjachty alebo 

zaparkované klenoty na štyroch kolesách. 
Možno sa vybrať aj na návštevu sviatku ruží 
každý rok začiatkom mája do vily a záhrad 
rodiny Rotschildových alebo do jedinečného 
múzea ulít v Saint-Jean-Cap-Ferrat, z ktorých 
až 360 predstavuje svetový rekord. Je to 
najväčšia zbierka ulít zo Stredozemného mora, 
žije ich v ňom viac ako 2000 druhov. Zaujme aj 
najmenšia dospelá ulita s rozmerom desatiny 
milimetra. Výborné francúzske vína možno 
ochutnať počas vínnych prehliadok, a to počas 
kratšej poldennej alebo celodennej. Rovnako 
aj vychýrené francúzske kulinárske špeciality. 
Dámy určite zaujme aj namiešanie vlastného 
parfumu vo svetoznámej parfumérii Fragonard.

Golfová destinácia roka
Región Provence – Azúrové pobrežie získal 
v roku 2012 ocenenie golfová destinácia roka od 
IAGTO, najvýznamnejšej a najväčšej organizácie 
združujúcej touroperátorov ponúkajúcich golf. 
Prvé golfové ihrisko bolo vo Francúzsku otvo-
rené v roku 1856. História golfu na francúzskej 
riviére sa začala písať v roku 1891 otvorením 
vynikajúceho golfového ihriska Old Course 

v Mandelieu neďaleko Cannes. Výhodou golfo-
vých ihrísk na pobreží je aj skutočnosť, že sa na 
nich s malými výnimkami, ako napr. tento rok 
v januári, keď výnimočne napadol sneh, môže 
hrať po celý rok. Zo širokej ponuky golfových 
ihrísk vám predstavíme štyri v regióne Cannes.
Golfové ihrisko Old Course (Staré ihrisko), dĺžka 
5 745 m, par 71, poplatok za hru 90 eur, v Can-
nes-Mandelieu založil v roku 1891 veľkovojvoda 
Michael z Ruska. Ihrisko obklopujú majestátne 
borovice. Nevieme o inom ihrisku na svete, že 
by bolo počas hry potrebné sa prepraviť na 
ďalšiu jamku kompou, na ktorú sa nastupuje aj 
s golfovým vozíkom. Ďalšou zaujímavosťou je 
možnosť sledovať všetky ďalšie druhy dopravy 
– popri jamkách prechádza vlaková trať, ponad 
hlavu lietajú linkové lietadlá z Nice a menšie 
súkromné z neďalekého letiska v Mandelieu 
a okolo niekoľkých jamiek po ceste prechádzajú 
autá. Dlhú históriu ihriska si možno pripome-
núť v klubovom dome a ochutnať vychýrené 
špeciality provensálskej kuchyne. Súkromné 
golfové ihrisko Cannes Mougins má dĺžku 
6 315 m, par 72, poplatok za hru je 120 eur. Je 
prekvapivo technicky náročné a rozprestiera 

V marine v Napoule

Na golfovom ihrisku Cannes Mougins
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sa vo zvlnenej krajine s vodnými prekážkami. 
Pretože leží v tesnej blízkosti mesta, zápisné je 
veľmi vysoké a ročný členský poplatok dosahu-
je sumu 4 000 eur.

Golfové ihrisko Saint-Donat, dĺžka 6 031 m, 
par 71, poplatok za hru 79 eur, neďaleko mesta 
parfumov Grasse určite patrí k najlepším 
ihriskám na Francúzskej riviére. Pri hre hráči 
prekonávajú pomerne veľké výškové rozdiely, 
a aj keď sa hrá na golfovom vozíku, ihrisko 
ťažko zahráte za menej ako 5 hodín. Golfové 
ihrisko Grande Bastide, dĺžka 5 929 m, par 
72, poplatok za hru 78 eur, je povestné najmä 
výhľadmi na panorámy menších historických 
mestečiek – Grasse, Opio a Château de Grasse, 
týčiacich sa vysoko nad ihriskom. Ak by ste si 
nenašli viac času na golf a stihli by ste zahrať 
len jediné golfové ihrisko, potom odporúčam 
Saint-Donat. Dokonale preverí kondičku, ale aj 
všetky golfové zručnosti.

Golfový festival
Cannes festivalové – okrem svetoznámeho fil-
mového festivalu sa koná každý rok v septembri 
aj golfový festival. Výhodné balíčky ponúkajú 
viaceré hotely a festival sa hrá na piatich golfo-

vých ihriskách: Saint Donat, Grande Bastide, Opio Valbonne, Cannes Mandelieu a Taulane, 2*hotel 
od 270 eur/os., 3* od 310 eur/os., 4* od 350 eur/os. a 5* od 440 eur/os. Cena obsahuje ubytovanie 
na 2 noci s raňajkami, 2 poplatky za hru a účasť na recepcii. Všetky ďalšie informácie nájdete na 
webovej stránke www.parcours-voyages.fr.

Pôsobivá osemnástka golfového ihriska Saint-Donat pred klubovým domom

Počas ciest občas 
premýšľam, kde 
asi tak stretnem 
ďalšieho Slováka.  
Na ihrisku Old 
Course som stretla 
Dušana, ktorý na 
dvoch kolesách so 
svojím psíkom Tobym 
putuje po Európe. 
Povedal mi: „Celý 
môj majetok mám  
tu so sebou na 
bicykli, nič iné 
nemám.“

60-62_cannes.indd   62 29. 1. 2013   0:10:21


