
Cestujeme za golfom do Grécka – na ostrov Kréta 

Po krátkom priamom lete vyberáme auto z požičovne a tešíme sa na krátku cestu opäť do rezortu 

Porto Elounda Golf &  Spa na juhu najväčšieho gréckeho ostrova Kréta. 

Obr. vľavo: Nové ubytovanie pre 

golfistov v golfovom klube Kréta 

Golf môžeme hrať na dvoch golfových 

ihriskách - jednom 18-jamkovom 

a druhom 9-jamkovom. 

Ako vznikol golfový klub Kréta? 

Theodoros Vassilakis , miliardár 

a zakladateľ gréckej leteckej 

spoločnosti, daroval golfový klub Kréta 

„svojmu ostrovu“. Do klubu 

v Hersonissose prichádzame po 

krátkej jazde z letiska v Heraklione. Z hlavnej cesty odbočíme do hornatého terénu a na náhornej 

plošine už z diaľky nás víta nová veľká stavba vedľa klubového domu. Ponúka ubytovanie vo viac ako 

dvadsiatich rozľahlých plne vybavených luxusných izbách na dvoch podlažiach. Každá izba má 

pripravené parkovacie miesto pre hostí. Po hre golfisti určite radi využijú aj bazén. Na webovej  

Obr. vpravo: jamka č. 6, len nepadnúť 

do pieskovej prekážky  

stránke klubu www.cretegolfclub.com 

nájdete všetky ďalšie informácie 

o ponuke golfových balíčkov na kratší 

či dlhší pobyt.  Ihrisko par 71 má dĺžku 

5740 m z bielych odpalísk. Golfisti 

však prekonávajú niekedy dosť dlhé 

vzdialenosti a výškové rozdiely  medzi 

jamkami. Možno len odporučiť použiť 

golfový vozík. Treba si zobrať 

dostatok loptičiek, na niektorých jamkách sa hrajú dlhé údery cez rokliny. Najlepšie si zapamätáme 

jamku číslo 6, par tri. Z bielych odpalísk treba zahrať úctyhodných 177 metrov cez roklinu na 

vyvýšené odstupňované jamkovisko. Veľkej popularite sa teší v druhej deviatke jamka číslo 11. 

Možno z nej obdivovať v diaľke pohorie  Lasithi a jedinečnú krajinu tohto ostrova. Poplatok za hru vo 

vysokej sezóne  90 €, mimo vysokej sezóny 80 €.  

Obr. Vľavo: jamka č. 11 s výhľadom na 

pohorie Lasithi 

Druhé 9-jamkové ihrisko nájdeme pri 

luxusnom 5* hoteli Porto Elounda Golf 

& Spa Resort www.portoelounda.com  

Všetky jamky par 3 sú umiestnené vo 



svahu tesne pod hotelom, najkratšia meria len 66 a najdlhšia 130 m. Na ihrisku môžu páni používať 

len železá a dámy aj drevo, zabudnite na driver! Hoci jamky nie sú dlhé, hrajú sa aj slepé údery 

a loptičku už potom nenájdeme. Pri ihrisku je krátka malá cvičná lúka s tromi odpaliskami. Poplatok 

za hru za 9 jamiek 30 €, 18 jamiek 40 €, hoteloví hostia za 9 jamiek 20 €, za neobmedzený golf počas 

jedného dňa 40 €. 

Obr. Vľavo: Porto Elounda Golf & Spa 

Rezort. V popredí deväťjamkové 

golfové ihrisko 

Rezort  sme bez váhania navštívili už 

po druhýkrát aj pre jeho vynikajúce 

služby. Niektoré izby majú svoj vlastný 

bazén. Rezort poskytuje všetky ďalšie 

služby ako napríklad vnútorný bazén, 

veľké spa šesť zmyslov, posilňovňu, 

kútik pre deti, futbalový kemp pre 

deti, tenisové kurty, ak spomeniem 

len niektoré. Kúpať sa chodíme na súkromnú hotelovú pláž a deti sa do sýtosti môžu vyšantiť 

v niekoľkých bazénoch pri pláži. Hotel Elounda mare získal mnohé ocenenia, napríklad je zaradený 

v top 10 Conde Nast Traveller. 

Obr. vľavo: na lodičke plávame 

k pevnosti Spinalonga  

Len niekoľko kilometrov od Eloundy 

navštívime pevnosť Spinalonga na 

kamenistom ostrove. Loďou 

z mestečka Plaka so starými 

kamennými domami cesta trvá len pár 

minút. Už v máji je o pevnosť veľký 

záujem, aj pre úžasné výhľady na 

všetky svetové strany. 

Nezabudneme navštíviť  tesne pri 

meste Agios Nikolaos rodinnú farmu s olivovým hájom a kúpime si vynikajúci panenský olivový olej 

a rôzne prírodné korenia.  

Obr. vpravo: popoludňajší oddych 

v tieni v mestečku Plaka  

    

Týždňová dovolenka  rýchlo uplynula 

a len ťažko sa lúčime s nádherným 

morom a s vôňou borovíc a mnohých 

kvitnúcich kvetov  v okolí hotela. Sme 

však presvedčení, že rovnako sa 



budeme tešiť aj na tretiu návštevu v rezorte Porto Elounda, veď do tretice len všetko dobré! 

Text: Miroslava Dulová       Foto: www.mdgolfphoto.com 

 

 

 

Obr. Vyššie: na pláži pri mori v Porto Elounda Golf & Spa Rezort, dole celkový pohľad 


