
Cestujeme na golf a víno do Francúzska – do Bordeaux  

Ak si želáme spojiť golf a víno, určite Francúzsko bude jednou z najlepších 

destinácií. Termín cesty sme si zámerne zvolili v čase oberania hrozna. V tejto 

veľkej krajine sme si vybrali asi najznámejší vinársky región Bordeaux. 

Po lete s prestupom v Lyone sme na letisku vybrali auto z požičovne a po 

prázdnych cestách po polnoci smerujeme do Chateau des Vigiers, medzi Saint-

Emilion a Bergerac vo veľmi známej vinárskej oblasti St Emilion - Libournais.  

Kráľovský sudca Jean 

Vigier kúpil pozemok 

a začal stavať v roku 

1597 na ruinách 

opevnenej stavby 

z 12. storočia. V roku 

1621 jeho dcéra 

doplnila stavbu 

šesťuholníkového 

holubníka. Hostia sa 

môžu ubytovať v 25 

izbách s historickým nábytkom priamo na zámku a v ďalších 40 izbách 

v susednom Relais. 

Pochutíme si na 

špecialitách 

v reštaurácii Les 

Fresques s hviezdou 

Michelin udelenou 

v roku 2014, ako  aj 

v reštaurácii  Le Chai, 

ktorá sa  nachádza 

v starom vinárstve. 

Aj raňajky si zaslúžia 

pochvalu! Hostia využívajú vyhrievaný vonkajší bazén a služby spa. Okolo 

zámku hráme golf na 27 jamkách, na deviatke Jazero, par 35, dĺžka z bielych 

odpalísk 2 937 m,  Údolie, par 36, 3 112 m a Vinohrady, par 36, 3 083 m, ktoré 

navrhol Donald Streel a boli otvorené v roku 1992. Všetky tri deviatky sú 



dokonale umiestnené v krajine a každá veľmi vhodne prezentuje to, čo sľubuje 

vo svojom názve. Odporúčame elektrický vozík, vzdialenosti medzi niektorými 

jamkami sú dlhšie a rezervovať vopred štartový čas. Poplatok za hru 18 jamiek 

nov.- marec 35 €, máj - sept. 75 €, apr.- okt. 55 €, ubytovaní hostia máj - sept. 

55 €, apr. - okt. 45 €. Golfový balíček pre 2 osoby s ubytovaním, polpenziou 

a neobmedzeným golfom, 2 hodiny v spa od 325 €/noc. 

Zo Chateau des 

Vigiers sa na dva dni 

presúvame do Saint 

Emilionu, 35 km 

severovýchodne od 

Bordeaux, do 

starého 

zrekonštruovaného 

domu v úplnom 

centre s priamym 

výhľadom na 

katedrálu. Práve v roku 2019 sa oslavuje 20 rokov zápisu mesta aj s okolitými 

vinohradmi do svetového dedičstva UNESCO. História Saint-Emilion siaha až do 

antiky a Rimania tu založili vinohrady už v 2. storočí! Ako vždy, najlepšie si 

mesto možno 

pozrieť z veže. 

Využijeme aj malý 

turistický vláčik, 

ktorý nás povozí po 

viniciach v okolí 

s ochutnávkou vo 

vinárstve červeného 

vína grand cru classé 

a návštevou 

monolitických pivníc 

z 18. storočia.  

Golf si zahráme na novom golfovom ihrisku Grand Saint-Emilionnais Golf Club, 

vzdialenom len desať kilometrov zo Saint Emilion, ktoré vlastní rodina Mourgue 



d’Algue – rodina 

golfistov už v štvrtej 

generácii. Ihrisko 

bolo otvorené v roku 

2015 a navrhol ho 

Tom Doak, ktorý 

patrí do päťky 

najlepších golfových 

architektov sveta. 

Pre veľmi hustú 

hmlu sa náš štart 

oneskoril a po niekoľkých jamkách dokonca vyšlo slnko. Na ihrisku dokonale 

zakomponovanom v prírode hráčov nič neruší. Odporúčame však elektrický 

vozík, vzdialenosti medzi niektorými jamkami sú dlhšie a počas hry sa 

prekonávajú aj výškové rozdiely. Na niektorých jamkách hráme slepé údery, čo 

pri hre po prvýkrát na tomto ihrisku nie je jednoduché. Niektoré veľké 

jamkoviská majú 

rôzne vlny 

a patovanie je 

náročné. Na jamke 

číslo 9 par 3 cez 

vodnú prekážku 

zahráme na 

vyvýšené 

jamkovisko. Potešilo 

nás aj skóre na 

jamke par 5 číslo 15, 

z majstrovských 

odpalísk má úctyhodnú dĺžku 561 m. Bordeaux Signature Golf Pass ponúka hru 

na tomto ihrisku a na ihriskách Medoc. Ihrisko v Grand Saint-Emilionnais Golf 

Club má par 72, dĺžku z majstrovských odpalísk 6 186 m, poplatok za hru vo 

vysokej sezóne 105 € a mimo vysokej sezóny 75 €. 

Navštívili sme stredoveký mlyn Moulin des Tours de Barbaste zo začiatku XIV. 

storočia s románskym mostom z konca XII. storočia pri meste Nerac na rieke 



Gélise, ktorý patrí k najkrajším pamiatkam v Akvitánsku. Vlastnil ho Henrich de 

Navarre, budúci Henrich IV.  

Obec Nérac leží v departemente Lot-et-Garonne v regióne Akvitánsko a v 

historickom kraji Gaskonsko a tečie cez ňu rieka Baïse. Nachádza sa tu 

renesančný zámok Nérac s múzeom, bývalé sídlo navarrských kráľov a dvora. 

Posledné tri dni 

nášho pobytu 

trávime v Bordeaux, 

v prístavnom meste 

na juhozápade 

Francúzska v regióne 

Akvitánsko. V júni 

2007 bolo zapísané 

do zoznamu 

svetového 

kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Pamiatky si pozrieme z dvojposchodového autobusu, ktorý odchádza 

od informačného centra. Potom ešte stihneme navštíviť kostol Sv. Andrého 

a prejsť sa historickým centrom. Foto vyššie – mlyn  

Celý ďalší deň 

strávime vo viniciach 

v oblasti Médoc 

severne od 

Bordeaux. Ráno 

odchádzame 

autobusom od 

turistického centra 

v Bordeaux 

a navštívime 4 

vinárstva v oblasti 

Médoc. Ochutnáme najlepšie najmä červené vína a pochutíme si na výborných 

miestnych špecialitách v reštaurácii v regióne Médoc.  



Ako prvé ochutnáme vína Chateau Prieure – Lichine, ktoré v 15. storočí založili 

benediktínski mnísi. V roku 1951 Chateau kúpil Alexis Lichine, autor slávnej 

encyklopédie vín a liehovín. Zaujala nás aj bohatá zbierka dvierok z pecí,  

vystavených na múre na nádvorí.  

Pokračujeme v Chateau Rauzan Gassies, ktorý nadobudol pán Gassies už v roku 

1661.  

Foto - Chateau 

Prieure – Lichine 

Obedujeme 

v miestnej 

reštaurácii 

a nezabudneme 

ochutnať v predajni 

čokolády oproti 

reštaurácii rôzne 

vynikajúce čokolády 

v tvare viničového 

dreva. 

Pozrieme si spoza plota aj prísne strážené slávne Chateau Margaux, foto nižšie, 

a pozdravíme sa s oberačmi vo viniciach priamo pri ňom. 

Pokračujeme 

do Chateau La Tour 

de Bessan, ktorý sídli 

na rozdiel od 

typických 

historických chateau, 

v bývalej telefónnej 

ústredni. 

Ochutnávky 

v regióne Médoc 

ukončíme v Chateau 

Kirwan, obkolesenom veľkým parkom s rozáriom.  



Náš celodenný gurmánsky vinársky zážitok bol výborne pripravený. V každom 

vinárstve sme sa oboznámili s inou fázou procesu spracovania hrozna. Všade 

práve lisovali, videli sme aj plnenie do veľkých nádob na kvasenie a vo všetkých 

sme videli sudy, v ktorých víno dozrieva. Počas každej ochutnávky sme 

ochutnali minimálne tri červené vína (merlot, cabernety). V jednom vinárstve 

sme hádali aj odrody  hrozna a ich pomer vo víne.  

Celodennú exkurziu za dobrým vínom možno len odporučiť. Všetko výborne 

zorganizované, ochutnali sme len tie najlepšie vína v jednotlivých vinárstvach. 

A téme vína sa venujeme aj posledný deň nášho pobytu v Bordeaux. Navštívime 

interaktívne múzeum vína, ktoré sídli v atraktívnej budove pri rieke. Pri vstupe 

do expozície si zoberieme slúchadlá a zariadenie podobné telefónu. Ako 

postupujeme expozíciou vždy priložíme na bod nášho záujmu zariadenie 

a v slúchadlách sa pustí komentár. Téma vína je prezentovaná so všetkými jej 

aspektmi, môžeme ovoniavať vône vína, testovať, či spoznáme farby vína 

a dozvedieť sa všetko o víne od úplných začiatkov pestovania. Aj keď expozícia 

nie je veľmi veľká, ak by sme si chceli pozrieť a vypočuť úplne všetko, 

potrebovali by sme možno aj štyri hodiny. Prehliadka končí ochutnávkou, pohár 

vína na najvyššom podlaží budovy je zahrnutý v cene lístka. Príjemne nás 

prekvapilo, že v ponuke ochutnávky je aj slovenské víno ako aj v dennej ponuke 

v reštaurácii na prízemí. 

Kombinácia golfu 

a vína sa nám páčila 

a možno ju 

odporučiť. Dnes už 

nie je žiaden 

problém dohovoriť 

sa vo Francúzsku po 

anglicky aj na takých 

miestach, kde by ste 

to vôbec nečakali. 
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