
Cestujeme za golfom k susedom – do Maďarska 

Cesta z Bratislavy do Zalacsany (200 km), aj čiastočne po diaľnici, trvá skoro tri hodiny, najmä pre 

opravu diaľnice za našimi hranicami. Odporúčame nezabudnúť si kúpiť diaľničnú nálepku a dodržiavať 

rýchlosť.  

Pri riečke Zala prichádzame do 

golfového rezortu Zala Springs 

s majstrovským osemnásť jamkovým 

golfovým ihriskom, par 72, dĺžka z 

bielych odpalísk 6 351 m, ktoré 

v rezidenčnom komplexe 

rozprestierajúcom sa až na 160 

hektároch navrhol Robert Trent Jones 

Jr. Ubytujeme sa v 5* apartmánovom 

dome a ochutnáme nielen miestne 

typické jedlá v klubovom dome 

(otvorený v roku 2015, až na 3 000 m2) 

s výbornou kuchyňou ale aj vynikajúce miestne vína. Vína z regiónu Balaton patria k najlepším 

a získali mnohé ocenenia.  Na ihrisku 

neprekonávame veľké výškové 

rozdiely medzi jednotlivými jamkami, 

bojujeme však so silným vetrom 

a niekedy nie je jednoduché nájsť tú 

správnu stratégiu hry, veď na ihrisku 

na golfistov čaká 100 (slovom sto) 

nielen pieskových prekážok a 

ďalšie  vodné. 18. jamka má umelé 

osvetlenie, a tak možno trénovať aj 

neskoro večer. Klubový dom 

a reštaurácia sú otvorené počas 

celého roka. Poplatok za hru - 18 jamiek,  65€ počas týždňa a 85€ počas víkendu. Ponuka golfového 

balíčka s ubytovaním na dve noci, 3 

krát golf 18 jamiek  – 329€ za osobu 

v dvojposteľovej izbe s raňajkami 

a balíček s ubytovaním na dve noci, 2 x 

golf - 269€. Oba balíčky zahrnujú aj 

neobmedzené používanie cvičnej lúky. 

Možno si dokúpiť polpenziu za 20€ za 

osobu a deň a ochutnávku vín za 25€ 

za osobu  v klubovom dome (podáva 

sa 6 rôznych vín). Ihrisko bolo 

otvorené len nedávno, hrá sa tu štvrtú 

sezónu a veľmi skoro si získalo výbornú 

povesť. Ako sa vyjadril Damian MacPherson, manažér klubu, golfistov je v Maďarsku len okolo 1 500 

a preto sa rezort musí orientovať najmä na zahraničných golfistov.  



Hru na ihrisku Zala Springs celej našej skupine ozvláštnil spoluhráč Johan oblečený v dobovom 

oblečení, ktorý používal klasické golfové palice z hikorového dreva. 

V rezorte je plánovaná rozsiahla výstavba luxusných nehnuteľností a veľkou prednosťou, na rozdiel 

o mnohých podobných projektov je skutočnosť, že výstavba je financovaná z vlastných prostriedkov 

bez úverov. 

Už čoskoro má pribudnúť veľkorysé wellness centrum, ktoré golfisti určite radi po hre využijú. 

Jazero Balaton je najväčšie jazero v Strednej Európe a len pár kilometrov vzdialené od ihriska a preto 

neváhame a využijeme možnosť plavby plachetnicou po jazere. Síce fúkal veľmi silný vietor, 

predpoveď počasia neveštila nič dobrého, ale aj tak sme si užili krátku plavbu plachetnicou so 

skúseným kapitánom. 

Nemôžeme byť pri Balatone 

a nenavštíviť teplé pramene v Hévize. 

Možno aj pre daždivé počasie je 

o kúpanie v teplej vode veľký záujem. 

Zaujala nás aj prechádzka okolitým 

parkom a pešou zónou po mestečku. 

Keď sme sa  obchode na námestí 

opýtali, či máme hovoriť po nemecky 

či anglicky, prekvapila nás odpoveď, že 

najradšej po rusky. 

 

barokový zámok Festetics     hrad Sümeg 

 

Aj milovníci hradov si prídu na svoje v okolí Balatonu. Neďaleko od golfového ihriska Zala Springs sa v 

meste Keszthely nachádza barokový zámok Festetics a v meste Sümeg hrad Sümeg na hradnom 

kopci, ktorý postavil Béla IV v polovici 13.storočia.   

 



Keď sme pri Balatone, nemôžeme vynechať návštevu ďalšieho ihriska priamo na jeho pobreží, 

Balatongolf v Balatonudvari, par 72, dĺžka z bielych odpalísk 6 223 m. Ihrisko navrhol Hans Georg 

Erhardt z Rakúska a nájdeme jamky v lese a aj jamky obkolesené vodou či vinicami. Poplatok za hru 

po-štvr. 46€, pia-ne 61€. 

 

 

 

Golfovú návštevu u našich južných 

susedov možno odporučiť aj na krátku 

golfovú dovolenku. Odporúčame však 

pre istotu si zobrať aj forinty, nie všade 

sa dá platiť bankovou kartou alebo 

eurom. 
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