
Cestujeme za golfom do Portugalska 

Po priamom lete z Viedne do hlavného mesta Lisabonu a krátkom transfere prichádzame do cieľa 

našej cesty - do Sesimbry, do príjemného 

hotela Sana Sesimbra priamo pri pláži 

s výhľadom na more a more slnečníkov na 

dlhej pláži. Ešte lepší výhľad máme z bazéna 

na najvyššom poschodí. Pripájame aj 

informáciu o golfových balíčkoch tohto 

hotela:  ubytovanie na 4 noci + 3x golf (1x 

Quinta do Peru a 2x Aroeira), od 309 € za 

osobu v dvojposteľovej izbe a na 7 nocí  + 5 

golf (2 x Quinta do Peru, 2x Aroeira, 1x 

Ribagolfe), od  490 € za osobu. 

Zúčastnili sme sa trojdňového golfového turnaja, ktorý sa konal na troch rôznych ihriskách neďaleko 

od Lisabonu a hlavným organizátorom a sponzorom bola spoločnosť Tee Times Golf Agency. 

Herdade da Aroeira sa nachádza v chránenej 

krajinnej oblasti, len 25km od centra 

Lisabonu a len 600 m od pobrežia. Je to 

najväčší  golfový komplex v lisabonskej 

oblasti. Rezort sa nachádza na 350 

hektároch, rastú v ňom tisíce borovíc a 

ukrýva aj niekoľko jazier.  Sú tu dve 18-

jamkové majstrovské ihriská Aroeira I a 

Aroeira II. Vďaka mikrolíme sa tu golf hrá 

počas celého roka. 

Prvý deň turnaja sme hrali na ihrisku Aroeira II, otvorenom v roku 2000, ktoré navrhol Donald Steel a 

dľžka z majstrovských bielych odpalísk 6367 m, par 72. 

Druhý deň turnaja sme hrali na ihrisku 

Aroeira I, ktoré navrhol Frank Pennink a bolo 

otvorené v roku 1973. Turnaj Portugal Open 

sa tu hral v roku 1996 a 1997. Dľžka z 

majstrovských bielych odpalísk 6044 m, par 

72. 

A tretí posledný deň  na ihrisku Quinta do 

Peru, otvorenom v roku 1994, ktoré sa 

nachádza v parku Arrábida Natural Park, 

a navrhol ho Rocky Roquemore, dľžka z 

majstrovských bielych odpalísk 6036 m, par 72. 



Tee Times Golf Agency ponúka za 126 € 

Lisbon Golf Passport a za túto cenu si 

môžete vybrať zo 6 golfových ihrísk hru 

na troch z nich. 

Zaujala nás aj návšteva vinárstva Jose 

Maria da Fonseca, ktoré patrí 

v Portugalsku k najväčším a najprestížnejším, založené v 

roku 1834 vo Vila Nogueira de Azeitao. Pozreli sme si 

múzeum a vínne pivnice, v ktorých dozrieva najstaršie 

portugalské červené víno Periquita. Navštívili sme aj 

pivnicu Setubal Moscatel s vínami zo súkromnej zbierky 

rodiny Soares Franco, ktorej šiesta generácia vedie 

spoločnosť. Prehliadka končí ochutnávkou vína.  

Na záver sme si počas posledného dňa pobytu pozreli hlavné mesto Lisabon mesto z vyhliadkového 

autobusu. Pôsobivý výhľad na mesto 

ponúka zo svojej vrcholovej plošiny aj 

secesná veža.  

Držíme palce agentúre Tee Times Golf 

Agency aby sa jej podarilo po prvom 

úspešnom ročníku turnaja podľa svojich 

plánov nadviazať na úspešný turnaj aj 

v budúcnosti. 
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