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Po krátkom priamom lete pristaneme na severe 
Poľska na modernom letisku v Gdansku. Netušili 
sme však, že veľká časť tohto regiónu je vlastne 
jednou veľkou stavbou z dôvodu výstavby diaľnic, 
ktorá má byť ukončená v budúcom roku. Preto 
treba počítať s podstatne väčšou rezervou pri 
presunoch. 

Neskoro v noci prichádzame do rezortu Sand Valley 
a skoro ráno odchádzame na ďalšie golfové ihrisko 
Sierra (otvorené v roku 2002). Cesta na ihrisko trvá 
dlhšie ako dve hodiny. Z klubového domu v špa-
nielskom štýle máme celé ihrisko ako na dlani. 
Prekvapí najmä veľmi veľký počet vysadených 
stromov, kríkov a kvetov. Zaujali nás aj dva suché 
stromy natreté modrou a červenou farbou, ktoré 
umelec nazval Rómeo a Júlia. Ihrisko otvorené 
v roku 2009, má z najvzdialenejších odpalísk dĺžku 
– 6 420 m, par 72 a ani na jednej jamke to nie je 
jednoduché – vodné prekážky, výškové rozdiely 
a na niektorých miestach hra za horizont. Poplatok 
za hru vo všedný deň 280 zl., počas víkendu 350 zl. 
Golfový balíček s ubytovaním na tri noci v apartmá-
noch alebo vilách Sierra v dvojposteľovej izbe a 3 
dni neobmedzeného golfu vrátane použitia cvičnej 
lúky, s raňajkami a večerou na privítanie v prvý 
deň v klubovom dome s transferom na letisko 
v Gdansku (45 km) alebo k lodnému terminálu 
v Gdyni stojí 399 € za osobu (na sedem nocí 649 €). 

Ako druhé hráme veľmi dlhé ihrisko Sand Valley, 
dĺžka 6 529 m, par 72, ktoré ponúka množstvo pre-
kvapení. Častú hru za horizont, rozsiahle pieskové 
prekážky, aj výškové rozdiely a nesmierne nároč-
né patovanie na jamkoviskách. Pod trojparovým 
jamkoviskom vysoko nad terénom v pieskovej 
prekážke na jeho úpätí vychováva líška až päť 
svojich mláďat a na ďalšej jamke nás na jamkovisku 
privítala užovka. Nečudujeme sa, veď golf je šport, 
ktorý sa hrá v prírode! Poplatok za hru vo všedný 
deň 250 - 300 zl. Golfový balíček s ubytovaním na 
dve noci a dva dni golfu stojí 289 € za osobu, na tri 
noci 389 €, na štyri 459 €, na päť 509 € a na sedem 
nocí 619 € za osobu. Balíček obsahuje ubytovanie 
na ihrisku vo vilách v dvojposteľových izbách, prí-
stup na internet zdarma, neobmedzený golf, raňaj-
ky v klubovom dome, transfer z letiska v Gdansku 
alebo z lodného terminálu v Gdyni, loptičky na 
cvičnej lúke, požičanie ručného vozíka, pohárik na 
privítanie v klubovom dome a balíček na privítanie, 
ktorý obsahuje loptičku, vypichovátko, výtlačok 
sprievodcu po ihrisku a likér Czerwonowka, 100ml. 
Podľa CEO Antti Pohjonena, rezort dosahuje pre-
kvapivý až 50% ročný nárast, najmä vďaka hosťom 
zo Škandinávie, ktorí sem cestujú za perfektnou 
golfovou dovolenkou. 

Posledné tretie ihrisko, Postolowo, otvorené v roku 
1990, nás zaskočí svojou náročnosťou. Opätovne 

CESTUJEME ZA 
GOLFOM DO POĽSKA
DO MESTA GDANSK 

V Poľsku sa v súčasnosti golf hrá na 19 18-jamkových a 15 9-jamkových 
ihriskách a počet registrovaných golfistov v takej veľkej krajine v porovnaní so 
Slovenskou republikou dosahuje len približne päť tisíc. Ihriská v navštívenom 

regióne vyhľadávajú najmä golfisti zo severských krajín, aby si tak predĺžili 
golfovú sezónu.

Text Miroslava Dulová Foto www.mdgolfphoto.com

Na ihrisku Sierra

Nový Elblag



veľmi dlhé ihrisko, najdlhšie zo všetkých troch, kto-
ré sme hrali, a druhé najdlhšie v Európe, z majstrov-
ských odpalísk dĺžka 7 101 m, par 72 s rozsiahlymi 
vodnými prekážkami, ktoré vyžadujú veľmi presnú 
hru. Ihrisko je vzdialené od letiska v Gdansku len 28 
kilometrov. Postolowo získalo v roku 2017 poľské 
ocenenie Grand Prix ako najlepšie ihrisko v Poľsku. 
Poplatok za hru počas týždňa 250,- zl. a počas 
víkendu 280,- zl. Golfový balíček s jedným preno-
covaním v Sentoze Golf neďaleko od ihriska a 2 
dni neobmedzeného golfu, s požičaním ručného 
vozíka, koktailom na privítanie a s transferom 
skupiny štyroch a viac golfistov na letisko stojí 149 
€ za osobu, 2 noci s neobmedzeným golfom 225 € 
na osobu.

top100golfcourses.com v kontinentálnej Európe 
hodnotí ihrisko Sand Valley ako najlepšie v Poľsku, 

Postolowo je na štvrtom mieste a Sierra na sied-
mom. Región okolo Gdansku sa označuje aj ako 
Tri-City = Gdansk, Sopot a Gdyna, ktorý navštívi 
každoročne niekoľko miliónov turistov. Prešli sme 
sa po pláži v prímorskom Sopote, dokonca sme 
dostali aj certifikát, že sme vystúpili až do veže 
majáka. 

Gdansk už v máji v mestskom centre objavovalo 
veľmi veľa turistov. Vystúpiť sa dá až na tri kos-
tolné veže, napr. vežu baziliky Sv. Márie. Bazilika 
patrí k najväčším kostolom na svete postavených 
z tehál a aj to množstvo schodov vo veži – až 400! 
stojí za ten nezabudnuteľný výhľad. Pozreli sme 
si aj historický žeriav (z 15. st.), vzácnu pamiatku 
priamo v prístave. Na Dlugej ulici prekvapilo veľké 
množstvo stánkov s predajom šperkov s jantá-
rom, veď počas staroveku bolo toto poľské mesto 

dôležitým bodom Jantárovej cesty. Nevynecháme 
ani Mariacku ulicu, asi najpopulárnejšiu medzi turis-
tami, ktorá vedie k historickej katedrále a k stre-
dovekej bráne. Sú tu aj ďalšie zaujímavé budovy 
v rôznych stavebných štýloch. Typické krovky sme 
však objavili až po dlhom hľadaní, keď sme si už 
mysleli, že to vzdáme a nekúpime ich. V mestskom 
centre nie je problém sa dobre najesť, veľmi veľa 
reštaurácií a kaviarničiek pozýva na dobré jedlo. Na 
letisko z mestského centra to nie je ďaleko, treba 
však počítať s väčšou časovou rezervou, veľmi veľa 
ľudí denne dochádza za prácou zo širokého okolia.

Oplatí sa navštíviť aj Elblag, jedno z najstarších 
poľských miest, ktoré bolo po druhej svetovej 
vojne skoro úplne zničené a až 30 rokov trvalo jeho 
vybudovanie. Samotné mestské centrum je vlastne 
replikou toho pôvodného. Nezabudnuteľný pohľad 

opäť ponúka kostolná veža vo výške 97 metrov so 
vstupom zdarma. Obdivujeme aj jedinečnú stavbu 
– viac ako 70 kilometrový kanál, v ktorom pre-
mávajú lode a aby prekonali viac ako stometrový 
výškový rozdiel, ťahajú ich po naklonenej rovine po 
tráve s heslom plávaj s nami ... po tráve. V ponuke 
sú plavby od jednohodinovej až po 4,5 hodinovú.

Hrad Malbork z trinásteho storočia je najväčším 
gotickým hradom na svete – rozprestiera sa na 
približne 21 hektároch. Považuje sa aj za najväčšiu 
budovu postavenú z tehál. Možno si pozrieť až 23 
rôznych zbierok, k najzaujímavejším patria zbierky 
s jantárom.

Naši turisti skôr poznajú mestá a oblasti bližšie k na-
šim hraniciam. Aj sever Poľska, región Tri-City na 
brehu mora má čo ponúknuť aj náročným turistom.
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Líštičky pri pieskovej prekážke Námorné múzeum

V uličkách

Vodný mlyn

Klubový dom golfového rezortu Sierra

Samá voda na ihrisku Postolowo Obdivujeme pamiatky v centre mesta Gdansk


