
Cestujeme za golfom do Bulharska 

V Bulharsku žije viac ako 7 miliónov obyvateľov, ktorí hovoria bulharským jazykom. V roku 2004 sa 

krajina stala členom NATO a v roku 2007 Európskej únie. V krajine sa používa miestna mena 

bulharský lev (BGN), s výmenným kurzom 1 € = 1.956 

BGN. 

Po krátkom priamom lete z Bratislavy pristávame na 

vynovenom letisku v Sofii. Ak by sme sa rozhodli dostať 

sa čo najrýchlejšie do mesta, môžeme využiť metro, 

ktoré po vysokých pylónoch odchádza z konečnej 

stanice na letisku.  

V hlavnom meste Sofia žije viac ako 1 300  000 

obyvateľov. Hromadnou dopravou na sever od mesta si 

môžu ísť zalyžovať na Vitošu (2,290 m) s nádherným 

výhľadom na hlavné mesto a potom sa občerstviť 

v jednom z 18 liečivých prameňov. Mesto bolo založené pred sedem tisíc rokmi a je druhým 

najstarším v Európe, je v ňom viac ako 70 ortodoxných kostolov a kláštorov.  

Celkom šesť golfových ihrísk nájdeme v okolí dvoch miest – hlavného mesta Sofia a v okolí Varny. 

Po prílete do hlavného mesta a po dva 

a pol hodinovom transfere prichádzame 

do klubu Pirin Golf and Country Club. 

Tešíme sa na hru na vynikajúcom 

osemnásť jamkovom majstrovskom 

ihrisku, par 72, dĺžka z bielych odpalísk 6 

182 m, ktoré navrhol Ian Woosnam. 

Hráme v polovici apríla, avšak ihrisko 

v nadmorskej výške viac ako tisíc metrov 

má už pekné zelené ferveje. Po odohraní 

18 jamiek ešte využijeme možnosť zahrať 

si zatiaľ 5-jamkové ihrisko Pirin Pine, 

ktoré sa má rozšíriť na 18 jamiek. Ihrisko Pirin sa nedávno stalo členom ETP (The European Tour 

Properties). Obdivujeme až tri horské masívy, ktoré sa týčia neďaleko a sú ešte stále zasnežené. 

Poplatok za hru vo vysokej sezóne za majstrovské ihrisko po-pia 32,50€, počas víkendu 47,50€.  Po 

golfe v chladnom veternom počasí využívame v 5* 

hoteli Pirin Golf Hotel and Spa luxusné spa 

rozprestierajúce sa na neuveriteľných viac ako 5 500 

m2.  

Navštívili sme aj lyžiarske stredisko Bansko, s 

najvyšším vrcholom Vihren (2 914 m). Vo februári sa 

tu konali ďalšie preteky svetového pohára 

v zjazdovom lyžovaní Audi FIS Ski World Cup. Lyžuje sa 

v nadmorskej výške 990 až 2 600 m na 75 km 



značených lyžiarskych tratí. Oplatí sa navštíviť aj mestečko Bansko s viac ako 10 000 obyvateľmi 

a zaujímavým historickým centrom s domami z 18. storočia. Najkrajší je výhľad z námestia na strmé 

biele končiare, aj v pohorí Rila (Musala 2 925 m). 

Cestou na letisko sa ešte zastavíme na 

ihrisku St Sofia. otvorené v roku 2004, 

v roku 2009 prešlo redizajnom (Paul 

McGinley) a v máji 2012 ho opätovne 

otvorili, par 71, dĺžka z bielych odpalísk 

5 949 m. V porovnaní s ihriskom Pirin, 

tráva ešte nebola celkom vyrastená 

a práve počas našej návštevy 

finalizovali prípravu pieskových 

prekážok. Odporúčam zobrať si viac 

loptičiek, ihrisko má mnoho vodných 

prekážok a aj klasickú ostrovnú jamku. 

Poplatok za hru po-štv 45€, pia-ne 60€. Pre úplnosť ešte doplníme informáciu o ďalšom golfovom 

ihrisku pre hlavnom meste, Pravets Golf Club., ktoré navrhol Peter Harradine. 

Ďalšie informácie o golfe v Bulharsku.  

Golfový balíček v Pirine je v ponuke na 

3, 5 alebo 7 dní. Napríklad päťdňový 

balíček v dvojposteľovej izbe, v 5* 

hoteli Pirin Golf, cena za osobu 

s polpenziou 447 €, zahrnuje transfer 

letisko Sofia  – Pirin Golf & Country 

Club  a späť, štyri poplatky za hru 

a vstup do hotelového spa.  

Golf v Pirine s kombináciou návštevy 

hlavného mesta, 2 dni v Sofii, hra na 

dvoch ihriskách (St Sofia a Pravets), 

a 5 dní v Pirine s transferom letisko 

Sofia  – Pirin Golf & Country Club  

a späť. 

Golf a lyže – najvhodnejší termín 

marec, dopoludnia lyžovačka v Bansku 

a popoludní golf. Pri päťdňovom 

pobyte skipas v cene na tri dni. Balíček 

obsahuje aj transfer letisko Sofia  – 

Pirin Golf & Country Club  a späť. 

Golf v Bulharsku v okolí hlavného 

mesta a v Pirine s krátkym letom 



z Bratislavy je vhodný aj na krátku dovolenku. Možno veľmi dobre kombinovať hru na viacerých 

ihriskách ako aj golf s lyžovaním. 

Text: Miroslava Dulová 
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