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Teeth of the Dog, najlepšie v Karibiku
V stredisku Puntacana otvorili v roku 2010 
golfové ihrisko Corales s úžasnými výhľadmi 
na oceán (par 72, pultový poplatok za hru 280 
USD), ktoré navrhol Tom Fazio. Šesť jamiek 
leží priamo na pobreží a hráči sú vystavení 
aj silnému vetru. Zaujímavé sú strmé útesy 
a koralové útesy. Na ihrisku sú aj jazerá a pozor 
treba dávať na kokosové palmy. Tri posledné 
jamky sa symbolicky nazývajú „diablov lakeť“, 
sú najťažšie na svete a na poslednej jamke prvý 
odpal letí ponad more.  

Golfové ihriska La Cana 
(par 72, pultový poplatok za hru 169 USD) sa 
nachádza v stredisku Puntacana, navrhol ho 
takisto P. B. Dye. Bolo otvorené v roku 2001 
 a 4 jamky hraničia s oceánom.  

Golfové ihrisko Punta Espada 
(par 72, pultový poplatok za hru 275 USD) 

otvorili v roku 2006 a navrhol ho Jack Nicklaus. 
Deväť jamiek leží na pobreží oceánu a patria 
skutočne k tým najlepším vôbec. Turnaje PGA 
sa tu konali tri roky za sebou.

Golfové ihrisko Barceló The Lakes 
(Jazerá) otvorili v roku 1991 a len nedávno ho 
opätovne otvorili po kompletných úpravách, 
ktoré navrhol P. B. Dye. Skoro na každej jamke 
nájdeme vodu v potoku alebo v jazere, ferveje 
sú úzke a pieskové prekážky sú strategicky 
skryté tak, aby ich golfisti nevideli, keď hrajú 
ihrisko po prvýkrát (par 72, pultový poplatok  
za hru 140 USD).

Golfové ihrisko Teeth of the Dog 
(Psie zuby; par 72, pultový poplatok za hru  
290 USD) majstrovsky navrhol P. Dye, má 7 ja-
miek pri oceáne. Toto fantastické ihrisko určite 
treba zaradiť do programu pobytu!

Dominikánska republika 
predstavuje aj jednu z hlavných 
destinácií v Karibiku pre golfistov. 
Pete Dye tu začal rozvíjať golf 
veľmi dramatickým spôsobom 
približne pred štyridsiatimi rokmi. 
Golfové ihrisko Teeth of the Dog 
v Casa de Campo patrí do päťky 
ihrísk v Dominikánskej republike 
v prvej stovke najlepších 
golfových ihrísk na svete podľa 
renomovaného hodnotenia 
Rolex. Možno hrať na dvanástich 
golfových ihriskách a tri sú vo 
výstavbe.

Do Dominikánskej 
republiky na golf

Golfové ihrisko Punta Espada
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Golfové ihrisko Dye Fore nájdeme na rieke 
Chavon v Casa de Campo (par 72, pultový 
poplatok za hru 225 USD), navrhol ho P. Dye 
a ihrisko poskytuje nádherné výhľady na more 
a ostrov Catalina.

Na niektorých ihriskách sú nosiči povinní, na 
iných nie. Líšia sa aj ceny, záleží na tom, či nosič 
nosí pre jedného, dvoch alebo dokonca troch 
golfistov. Presnejšie sprevádza ich po ihris-
ku, lebo na väčšine ihrísk sa musia používať 
elektrické vozíky. Nosiči sú nezávislí dodávate-
lia a tak sa poplatok vrátane prepitného platí 
priamo im po hre.

Uviedli sme pri každom ihrisku pultový popla-
tok za hru na danom ihrisku. Cenu si radšej tre-
ba vopred overiť. Ak bývate v rezorte, v ktorom 
sa ihrisko nachádza, cena bude úplne iná. Nie-
kedy sú napríklad dva poplatky zahrnuté v cene 

pobytu, niekedy sa platí podstatne nižšia 
cena. Záleží aj na tom, koľkokrát sa roz-
hodnete ihrisko zahrať. Na ihrisko si určite 
zoberte dostatok vody a pred hrou výdatne 
použite repelent. Štartový čas si podľa 
možností treba radšej rezervovať hneď ráno 
alebo neskôr popoludní, hra počas obeda je 
skutočne namáhavá. Na ihriská s mnohými 
vodnými prekážkami odporúčam zobrať 
viac loptičiek, ako si myslíte. Podobne v buj-
nej vegetácii sa loptičky nedajú skoro vôbec 
nájsť. Ak sa rozhodnete pre konzumáciu 
v klubovom dome, počas platenia treba mať 
veľkú trpezlivosť, najmä ak účet neplatí 
jeden golfista za celú skupinu. 

Ak by ste si chceli zahrať len jedno ihrisko, 
tak potom určite Teeth of the Dog, je to 
údajne najlepšie ihrisko v Karibiku, do stov-

Golfové ihrisko Punta Espada

Golfové ihrisko Corales

Golfové ihrisko La Cana
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ky najlepších ihrísk na svete patria aj ďalšie štyri ihriská v Dominikán-
skej republike: Roco-Ki – Faldo Legacy, Dye Fore, Punta Espada a Casa de 
Campo – La Romana.

A pár užitočných rád
Neodporúča sa piť vodu z vodovodu. Pamätajte na skutočnosť, že koktai-
ly a miestne destiláty môžu byť silnejšie ako doma. Mimoriadne studené 
nápoje, ak ste rozhorúčení, môžu mať následok pokazený žalúdok. Každý 
deň sa odporúča používať repelent, chráni vás pred komármi a muchami. 
Počas pobytu si všetky cennosti, aj počítač či parfum, odložte do hote-
lového sejfu. Hotel nepreberá zodpovednosť za straty a získať policajnú 
správu na účel poistenia je niekedy zložité. Pláže sú verejné, nenechávaj-

te žiadne cenné veci bez dozoru a na pláž sa neodporúča chodiť 
v noci. Tropické podnebie, mimoriadne vysoká vlhkosť a klima-
tizácia spôsobujú, že v hotelovej izbe budete cítiť zápach. 
Odporúča sa izbu dvakrát denne dobre vyvetrať. V hoteloch 
sa občas preruší dodávka elektriny, nie je to však nič mimo-
riadne. Neodporúča sa kúpiť si akúkoľvek službu priamo na 
ulici, treba sa spoľahnúť na registrovanú kanceláriu. 

Pobyt v Dominikánskej republike si možno spestriť napríklad 
aj golfom, najmä vtedy, keď sa u nás golf nedá hrať.

Golfové ihrisko The Lakes (Jazerá)

Golfové ihrisko Punta Espada


