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ADVENT
V OLOMOUCI
ZA GOLFOM DO SLOVINSKA A CHORVÁTSKA

AKO SA STRAVUJÚ KENSKÍ BEŽCI
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21. Medzinárodný veľtrh cestovania za golfom (International Golf Travel Market 
-IGTM) sa konal tento rok v Slovinsku http://igtm.wtm.com/. K tradícii veľtrhu patrí 

udeľovanie ocenení ako napríklad najlepšia golfová destinácia roka v Európe – získalo 
ho Costa del Sol v Španielsku, ocenenie najlepší golfový rezort roka - získalo ho 

Gleneagles  v Škótsku a neobjavenou golfovou destináciou roka sa stalo Logroño-La 
Rioja. Po prvýkrát sa golfový turnaj pri príležitosti IGTM určený pre účastníkov hral 

súčasne až v troch krajinách - Slovinsku, Rakúsku a Chorvátsku.

Hurá na pláž pri hoteli Kempinski v Savudriji

ZA GOLFOM  
DO SLOVINSKA  

A CHORVÁTSKA

Text Mira Dulová foto www.mdgolfphoto.com
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Už tradične sa pred alebo po veľtrhu koná nie-
koľkodňová cesta pre novinárov píšucich o golfe 
a tour- operátorov. Opäť po prvý krát sa tieto cesty 
konali rovnako ako golfový turnaj v troch krajinách 
– Slovinsku, Rakúsku a Chorvátsku.

Zúčastnila som sa cesty do Chorvátska a po 
Slovinsku a navštívili sme tieto ihriská:

Pri ceste do Chorvátska sme sa po dlhom čase 
opätovne zaradili do radu a čakali sme na pasovú 
kontrolu.  Ako prvé sme hrali ihrisko Golf Adriatic 
v Chorvátsku pri hoteli Kempinski Hotel Adriatic 
5*, v ktorom sme bývali na severozápade Istrie 
v mestečku Savudrija. Pri príležitosti pobytu v tom-
to hoteli sme navštívili aj ďalší hotel Kempinski 
v Portoroži. Hotel v Portoroži poskytuje svoje služ-
by v dvoch budovách, v starej a novej. Ako príklad 
uvádzam ponuku golfového balíčka v Chorvátsku, 
s ubytovaním v izbe s výhľadom na more, troj-
chodovou večerou a dvomi, tromi alebo štyrmi 
poplatkami za hru na ihrisku Golf Adriatic za osobu 
v dvojposteľovej izbe od 269 € za 2 noci, 394 € tri 
noci a za 5 nocí 620 €. www.kempinski.com /istria 
Ihrisko Golf Adriatic má dĺžku z najdlhších odpalísk 
6 359 m, par 72, poplatok za hru 61 € počas vysokej 
sezóny.

Z Chorvátska sme sa vrátili do Slovinska na 9 
jamkové golfové ihrisko Lipica a hrali doslova ob-
kľúčení nádhernými bielymi koňmi z najstaršieho 
žrebčinca v Európe, funguje od roku 1580. Ihrisko 
Lipica navrhol známy golfový architekt Donald 

Harradine. Vďaka neďalekému pobrežiu sa na 
tomto ihrisku hrá počas celého roka. Dĺžka 3 112 m, 
par 36, poplatok za hru počas týždňa 29 €, počas 
víkendu 34 €. Nezabudnite navštíviť aj maštale 
a pozrieť si vystúpenie koní, počas vysokej sezóny 
vstupné 23 € a počas medzi sezóny 19,90 €. Zažili 
sme aj veľmi príjemný piknik uprostred veľkej lúky, 
sedeli sme na balíkoch slamy a ochutnali miestne 
vynikajúce jedlá.

Nakoniec sme sa vybrali na ďalšie 9 jamkové ihrisko 
Bovec, ktoré otvorili v roku 2008 v smaragdovom 
údolí rieky Soča s nádhernými výhľadmi na pohorie 
Kanin a ďalšie vrcholy na talianskej a rakúskej hrani-
ci. Dĺžka 3 012 m, par 36, poplatok za hru 45 €.  

Rieka Soča je veľmi známa aj pre široký výber out-
doorových športov – rafting, kaňoning, kajaking, 

Klubový dom ihriska Golf Adriatic v Chorvátsku Na ihrisku Golf Adriatic

Na ihrisku Lipica



lanová dráha, plávanie, muškárenie ako aj turistika 
a cyklistika. Lanová dráha v kaňone Učja je najdlh-
šia v Európe – 4,5 km. Po desiatich oceľových káb-
loch dlhých 250 až 600 metrov, klesnete o 200 met-
rov nad riekou Učja očarení jedinečnými výhľadmi 
na údolie rieky Bovec a vrcholy Julských Álp. Rieka 
a jej okolie je súčasťou oblasti NATURA 2000.

V súčasnosti Slovinsko ponúka hru na 7 18 jamko-
vých a 9 deväť jamkových ihriskách. Ak by ste si 
mohli zahrať len jediné golfové ihrisko, tak potom 
určite treba navštíviť legendárny Bled, otvorený od 
roku 1937, navrhol ho Donald Harradine. Patrí tr-
valo do stovky najlepších ihrísk v Európe. Hrá sa na 
18 jamkovom ihrisku – Kráľovskom (dĺžka 6 563 m, 
poplatok za hru 150 €) a 9 jamkovom – Jazernom 

(dĺžka 3 047 m, par 36, poplatok za hru 45 € ), ktoré 
sa rozprestierajú na úctyhodných 100 hektároch. 
Nad ihriskom sa týči majestátna hora Stol, najvyšší 
vrchol pohoria Karavanke. 

Ďalšie informácie o golfe v Slovinsku nájdete na 
stránke Slovinskej asociácie golfového turizmu (GIZ 
GOLF) www.slovenia.info-golf giz.golf@slovenia 
net 

Na túto cestu do Slovinska som cestovala autom 
cez Rakúsko a do hlavného mesta Ljubljana mi 
cesta trvala o niečo dlhšie ako štyri hodiny. Určite 
si nezabudnite kúpiť mesačnú diaľničnú nálepku, 
ktorú často elektronicky kontrolujú.

Obdivujeme kone, žriebätá sú čiernej farby a až po niekoľkých rokoch budú biele

Pri kaňone rieky Soča Na ihrisku Bovec
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Slovinsko má 2 067 000 obyvateľov a 46,6 km 
morského pobrežia. Najvyšší je Triglav, ktorý dosa-
huje výšku 2 864 m. 1. mája 2004 sa stalo členskou 
krajinou EÚ, platí sa tu eurom. V Slovinsku v súčas-
nosti končí schengenský priestor a preto sa treba 
pripraviť na kontroly na hranici s Chorvátskom.  Zo 
Slovinska pochádza aj najlepšia šéfkuchárka na sve-
te za rok 2017 Ana Roš.

Cestovanie za golfom doplnené spoznávaním 
prírodných krás Slovinska možno odporučiť. Nie je 
to od nás ďaleko a golfovú dovolenku možno spojiť 
s golfom aj v susednom Taliansku, Rakúsku ako aj 
Chorvátsku (www.alpe-adria-golf.com). Veľkou 
výhodou golfu v Slovinsku sú krátke vzdialenosti 
medzi jednotlivými ihriskami. Nikdy to nebude 

trvať dlhšie ako polhodinku, aby ste sa dostali na 
ďalšie golfové ihrisko. Golf tu nie je žiadnym novým 
športom, hrá sa dlhšie ako 70 rokov.

Pohľad na hlavné mesto Ljubljana z hradu

Pred búrkou na ihrisku Otočec

Na ihrisku Bled
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