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Bad Griesbach

CESTUJEME 
ZA GOLFOM DO 
NEMECKA 

Už viac ako 25 rokov ponúka najväčší golfový rezort 
v Európe golf na piatich 18 jamkových a troch 9 jamkových 
ihriskách ako aj tréning na najväčšej cvičnej lúke na svete 
– Golfodrome s viac ako sto odpaliskami.

Najbližšie veľké letiská sú v  Mníchove 
a v Salzburgu v Rakúsku, po rakúskej diaľ-
nici je z Bratislavy rezort vzdialený 355 km. 

Na rozcvičenie sme zahrali Engled, najdlhšie ih-
risko z troch deväťjamkových ihrísk v tesnej blíz-
kosti cvičnej lúky, dĺžka z mužských odpalísk 1 
544 m, par 30 a pri teplote viac ako 30 stupňov 
a  obmedzených možnostiach aspoň na chvíľu 
využiť tieň, aj malé výškové rozdiely ihriska nás 
potrápili.

A  po rozcvičke na deviatke sme prešli na prvú 
osemnástku Brunnwies, dĺžka z mužských odpa-
lísk 6 114 m, par 71, poplatok za hru počas týždňa 
85 €, víkendu 95 €, ktoré do zaujímavej prírody 

navrhol popredný nemecký golfista Bernhard 
Langer. Ihrisko je veľmi rozmanité, s  príjemný-
mi výškovými rozdielmi a  viacerými vodnými 
prekážkami. Vedľa osemnásť jamkového ihriska 
je ihrisko určené pre mládež so 6 trojparovými 
jamkami so špeciálnymi pravidlami, napríklad 
ak sa podarí zahrať do vane, hráč si skóre upraví 
o  dva údery a  môže dvakrát skúsiť, aby bonus 
získal. Ak sa golfistovi deviatimi údermi nepoda-
rí zahrať jamku, napíše si desať úderov a loptič-
ku zdvihne. A hneď pri ihrisku možno bývať, nie-
ktoré izby majú aj vlastnú saunu, napr. balíček 
s  ubytovaním na tri noci s  raňajkami a  s  vlast-
ným výberom z majstrovských ihrísk za 378 € za 
osobu, 5 za 630 € za osobu a 7 s golfom počas 6 
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dní za 820 € za osobu. www.quellness-golf.com/
hotels/gutshof-brunnwies

Ďalší deň sa vyberieme do Penningu, v ktorom 
sú dve osemnásťjamkové ihriská Beckenbauer 
a  Porsche. Ako nás informoval pán Hartl, za-
kladateľ rezortu, pán Beckenbauer, jeho dlho-
ročný priateľ, ho motivoval už začiatkom roku 
1980, aby v kúpeľoch postavil aj golfové ihriská. 
Ihrisko Beckenbauer má dĺžku 6 500 m z  maj-
strovských odpalísk, par 72, poplatok za hru 95 
€/105 €. Európska túra sa tu hrala počas obdobia 
2013-2017 a  len na dvoch jamkách na golfistov 
nečakajú vodné prekážky. Veľmi časté dogle-
gy hru sťažujú aj preto, že ak hráme ihrisko po 
prvýkrát, nie celkom presne vieme, kam smero-
vať odpaly. Obe ihriská Beckenbauer a Porsche 
navrhol Bernhard Langer. Aj priamo v Penningu 
možno bývať, napríklad ubytovanie na tri 
noci s  raňajkami a  golfom za 390 € za osobu.  
www.quellness-golf.com/gutshof/penning

Ihrisko, ktoré sa v  súčasnosti volá Porsche, sa 
v  minulosti volalo už podľa ďalších automobi-
lových značiek, dosahuje dĺžku 6 037 m z maj-
strovských odpalísk, par 71, poplatok za hru 79 € 
/89 € a  len na troch jamkách do hry nevstupu-
jú vodné prekážky. Preto odporúčam na ihris-
ká Beckenbauer a  Porsche si zobrať dostatok 
loptičiek.

V  predposledný deň nášho pobytu sa vo vytr-
valom lejaku vyberáme na ihrisko Lederbach, 
dĺžka z majstrovských odpalísk 5 955 m, par 71, 
poplatok za hru 61 € /66 €. Nemôžeme na roz-
močenom teréne s veľkými výškovými rozdiel-
mi používať autíčka a tak sa šmýkame po mok-
rej tráve len na deviatich jamkách a  posledná 
jamka z prvej deviatky nám pripadá ako Everest, 
je to najťažšia jamka na ihrisku, par 4, niektorí 
hráči považujú však skoro za nemožné vystúpiť 
na jamkovisko a ešte aj ťahať či tlačiť svoj ručný 
vozík.

pred Golfodromom



V  posledný deň pobytu máme namierené na 
ihrisko St. Wolfgang Golfplatz v  Uttlau, dĺžka 
z majstrovských odpalísk 6 061 m, par 72, popla-
tok za hru 74 € /80 €. Často sa hovorí, najlepšie 
nakoniec, ihriskom sme doslova nadšení. Pohľad 
z vtáčej perspektívy na malebnú dedinku, veľké 
výškové rozdiely na každej jamke, ihrisko sku-
točne ponorené v lone prírody a ničím neruše-
ná hra. Obdivujeme aj štyristoročnú sedliacku 
usadlosť v  Uttlau, v  ktorej možno priamo bý-
vať v  naozaj veľkých izbách, ubytovanie na tri 
noci s  raňajkami a  golfom za 384 € za osobu.  
www.quellness-golf.com/gutshof/uttlau

Počas celého pobytu v  rezorte Quellness Golf 
sme bývali v  hoteli Maximilian 5*www.quell-
ness-golf.com/hotels/hotel-maximilian v  Bad 
Griesbachu. Hneď pri príchode nás prekvapi-
lo, že na uliciach nie sú skoro žiadne autá. Veď 
prečo by aj boli, vedľa hotela sú v  podzemí 
obrovské garáže a  tak kúpeľní hostia sa môžu 

spokojne prechádzať po uličkách. Aj ďalšie ho-
tely, ktoré sme navštívili, Das Ludwig Hotel 4*S  
w w w . q u e l l n e s s - g o l f . c o m / D a s L u d w i g 
a  Fuerstenhof 4*S  www.quellness-golf.com/
Fürstenhof majú podobne ako hotel Maximilian 
vnútorné a  vonkajšie bazény s  termálnou vo-
dou a  ponúkajú rôzne procedúry. 60 stupňová 
termálna minerálna voda pramení v hĺbke 1 522 
metrov a  jej vek odhadujú na 10 000 rokov!. 
Alois Hartl objavil v roku 1972 tri pramene a vďa-
ka nim sa z  Griesbachu stali kúpele Griesbach. 
Hotel Ludwig pozýva deti do veľmi moderného 
detského centra, aby si rodičia mohli napríklad 
zahrať golf. Fuerstenhof má z  troch spomína-
ných hotelov najväčšie bazény. V rámci klimatic-
kých zmien majú tieto hotely našťastie v progra-
me inštaláciu klimatizácií na izbách. 

Aj preto, že Quellness Golf Resort sa nachádza 
v tesnej blízkosti rakúskej hranice, na jedálnom 
lístku nájdeme obľúbene rakúske jedlá ako vie-
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jamkovisko na ihrisku Engled
typický mostík na 
ihrisku Beckenbauer

vnútorný bazén hotela 
Maximilian

len nech loptička nepadne do 
vody na ihrisku Porsche
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denský rezeň, cisársky trhanec alebo halušky za-
pekané so syrom.

Ak sa zaujímate o pamiatky, potom sa odporú-
ča navštíviť rakúske mesto Schärding, nemecké 
mesto Pasov na troch riekach a  jeho barokový 
dóm Sv. Štefana s najväčším organom na svete 
(17 974 píšťal a 233 registrov) a tí hostia, ktorí sú 
ochotní cestovať aj o niečo ďalej, môžu navštíviť 
Mníchov.

Golfová klinika s  Mattom Messerom, ktorý v  sú-
časnosti trénuje Brooksa Koepku, dvojnásobného 
víťaza túry PGA, od 18. do 21. septembra 2018 gol-
fistom umožní zdokonaliť si techniku a aj taktiku 
golfovej hry na cvičnej lúke a aj priamo na vynika-
júcich ihriskách rezortu, ďalšie info nájdete na 
https://www.quellness-golf.com/matt-messer

Neobmedzený golf pre ubytovaných v hoteloch 
a na statkoch v Quellness Golf Resorte znamená, 

že môžu počas jedného dňa zahrať dve 18-jam-
kové ihriská za poplatok za jedno ihrisko. Deti 
a mládež do 15. rokov hrajú na ihriskách rezortu 
zadarmo. Všetci hostia v deň príchodu a aj po-
čas víkendu a sviatkov hrajú od 14.30 na ihrisku 
Lederbach za špeciálnu cenu 28 €, St. Wolfgang 
v Uttlau 33 € a Porsche 43 €! 

V  hoteli Maximilian golfový balíček počas týž-
dňa s ubytovaním na 4 noci s cenou za tri noci 
„4 za 3“ s raňajkami stojí 393,00 € za osobu, vrá-
tane 3 x hry na 18-jamkovom ihrisku, plus hra 
v deň príchodu po 14.30, ubytovanie na tri noci 
s  polpenziou v  hoteli Fuerstenhof a  2 x hra na 
18-jamkovom ihrisku 484,- € za osobu a v hoteli 
Das Ludwig ubytovanie na 3 noci s polpenziou 
a 3 x hra na 18-jamkovom ihrisku 531 € za osobu. 
Quellness Golf Resort v  Bad Griesbachu ur-
čite stojí za návštevu na dlhší či kratší pobyt. 
Nespornou výhodou je krátky čas presunu z ho-
tela na golfové ihrisko. 
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Panoráma z terasy 
hotela Fuerstenhof 


