
Golf od jazera k jazeru: 
COMO -GARDA

Como je tretím najväčším jazerom 
v Taliansku s pôsobivou hĺbkou 
až 400 m a dĺžkou - 46 km. Výhľa-
dy, na ktoré nikdy nezabudnete, 
priblíži výlet na vrchol Brunati 
v meste Como.

Text a fotografie: Miroslava Dulova
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Len kúsok na sever od Milána pri jazere Como 
sme navštívili tradičný golfový klub Villa d’ Este 
ukrytý v lesoch pri menšom jazere Montorfano, 
ktorý patrí k najlepším v krajine. Založili ho v roku 
1926 a návrh ihriska vypracoval Peter Gannon. 
Podpisy viacerých kráľov a kráľovien z Belgicka, 
Spojeného kráľovstva, Grécka a Španielska sú 
ozdobou tzv. „Golfovej knihy“.

Ihrisko je dlhé 5 732 m, par 69, avšak jamky par 
tri sú značné náročné a jedna jamka par štyri 
dosahuje úctyhodnú dĺžku 400 m. Skoro nikdy 
loptička neleží ideálne, často vo svahu a malé 
jamkoviská dôsledne strážia pieskové prekáž-
ky. V roku 1972 sa tu konal turnaj Italian Open. 
Ihrisko je zvyčajne otvorené od marca do de-
cembra. Bývať možno v tesnej blízkosti klubo-
vého domu alebo v penzióne len pár kilomet-
rov od ihriska. Poplatok za hru počas týždňa: 
75€, počas víkendu 90€, k dispozícii sú aj nosiči. 
www.golfvilladeste.com

Golfový klub Carimate, ktorý bol založený v roku 
1962 na úpätí pohoria Brianza na polceste me-
dzi jazerom Como a Milánom, navrhol Piero 
Mancinelli. Radšej si objednajte elektrický vozík, 
ihrisko je dosť dlhé. Poplatok za hru počas týžd-
ňa: 55€, víkendu 75€, dĺžka ihriska 5 850 m, par 71. 

Okolo jazera Garda
Golfový klub Paradiso del Garda blízko mes-
tečka Peschiera navrhol Jim Fazio a na hráčov 
čaká množstvo vodných prekážok, tak si radšej 
zoberte so sebou viac loptičiek. Dĺžka ihriska 5 
498 m, par 71, poplatok za hru počas týždňa 60€ 
a víkendu 70€.

Len sa vyhnúť pieskovým 
prekážkam ihriska Paradiso
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Golfové balíčky s ubytovaním v hoteli Active 
Hotel Paradiso, napríklad na tri noci vrátane ra-
ňajok, troch poplatkov za hru počas najvyššej 
sezóny stoja 383€ za osobu, v sezóne 355€ a po-
čas nízkej sezóny 257-298€ 
www.golfclubparadiso.it
www.golfregionlakegarda.com

V blízkosti mestečiek Desenzano del Garda 
a Sirmione v nádhernej prírode medzi historický-
mi pamiatkami prichádzame na ihrisko Chervò 
Golf San Vigilio, ktoré navrhol Kurt Rossknecht. 
Hrá sa na 36 jamkách, deväť jamiek má akadé-
mia a 27 je majstrovských, prvá deviatka Benaco 
(3 427 m, par 36), Solferino ( 3 370 m, par 36) 
a San Martino (2 910 m, par 35). Poplatky za hru 
počas týždňa 75€, víkendu 95€. Chervo ponúka 
ubytovanie v apartmánoch a v elegantnom ho-
teli s wellnesom ako i ďalšie športy ako tenis, fut-
bal, plážový volejbal a plávanie po golfe. 
www.chervogolfsanvigilio.it

Sirmione patrí k najnavštevovanejším miestam 
pri jazere Garda a každý deň sem prichádzajú 

tisíce turistov, ktorí sú zvedaví na malebný po-
lostrov. Obdivujeme hrad z 12. storočia, túlame 
sa úzkymi uličkami a nevynecháme ani jeden 
pohľad na jazero Garda.

K návšteve Talianska neodmysliteľne patrí 
ochutnávka vína, navštívili sme Ufficio L’ORA 
Zeni 1870, neďaleko Bardolino. 

Už dlhé roky, keď prehovorím ku kolegom po 
slovensky v zahraničí s napätím očakávam, kedy 
niekto zareaguje po slovensky. Ani u Zeniho 
som nečakala dlho. Náš sprievodca položil obli-
gátnu otázku „A odkiaľ k nám prichádzate?“ a po 
mojej odpovedi „zo Slovenska“, pružne zareago-
val, „Tak budem robiť prehliadku po slovensky, 
aj keď som to ešte zatiaľ v slovenčine neskúšal“. 
Ochutnávka od 2 do 5 rôznych druhov vín stojí 
od 10,50 do 30€. 4 vína aj s občerstvením 25€ za 
osobu, od 1.4. do konca októbra. 
www.zeni.it

Neďaleko ihriska Chervo sme vystúpili na vy-
sokú vežu Solferino e S. Martino a panorama-

Hrad pri vstupe do mesta
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tické výhľady najmä na južnú časť jazera Garda 
určite stáli za výstup. Navštívili sme aj múzeum 
bitky z 24. júna 1859 - Piemontská armáda ve-
dená kráľom Viktorom Emmanuelom II bojovala 
s pravým krídlom rakúskej armády, ktoré viedol 
generál von Benedek. 
www.solferinoesanmartino.it

Mestečko Peschiera del Garda nájdeme na juž-
nom brehu jazera Garda a navštívili sme aj pev-
nosť zo 16. storočia a mestské opevnenie.

Jazerá Como a Garda s okolitými golfovými ih-
riskami možno odporučiť na dovolenku v kom-
binácii s golfom. Ako zvyčajne v Taliansku sa 
snúbi nádherná príroda s historickými pamiat-
kami a veľmi dobre to dopĺňa vynikajúca talian-
ska kuchyňa a skutočne široký výber činností na 
trávenie voľného času. Na mnohých talianskych 
golfových ihriskách sa golf hrá počas celého 
roka.

A vystúpime na vežu Na ihrisku Carimate

Na jamkovisku prvej jamky
 ihriska Villa d’ Este

Pri jazere Como, 
v pozadí vrchol Brunati

V uličkách v centre Bardolino

Klubový dom pri jamke 18,
 Ihrisko Villa d’Este
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