ZA ŠPORTOM
S V E T C E S TOVAT E Ľ A
NAJLEPŠIE z nich sú združené v Leading

SALZKAMMERGUT,
BAD ISCHL
DELLACH, MARIA WÖRTH
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ADAMSTAL, RAMSAU

HAUGSCHLAG, HAUGSCHLAG

DOBRÝ ODPAL
U SUSEDOV
Do Rakúska cestujeme za vynikajúcou lyžovačkou.
Rakúsko však ponúka aj hru na výborných golfových
ihriskách. Podľa posledných údajov sa
v Rakúsku golfu venuje vyše 10 000 golfistov
na 154 ihriskách.

WALDVIERTEL, HAUGSCHLAG

Golf Courses of Austria. Uvádzam ich podľa
vzdialenosti z Bratislavy: Colony Club Gutenhof (Himberg, poplatok za hru počas týždňa
70 eur, cez víkend 99 eur), Fontana
(Oberwaltersdorf, 150/175 eur), Adamstal
(Ramsau, 70/85 eur), Golf-Club Linz
(St. Florian, 68/80 eur), Haugschlag a Waldviertel (Haugschlag, 69/79 eur), Golf Club
Altentann (Henndorf, 70/100 eur), Zell am
See (Kaprun, 68/76 eur), Dachstein Tauern
(Haus Ennstal, 85 eur), Seltenheim
(Klagenfurt, 75 eur), Dellach (Maria
Wörth, 80 eur), Velden (Köstenberg,
72 eur) a Seefeld (Seefeld, 67 eur).
Čarovné ihrisko Adamstal dôsledne
ukryté v členitom pohorí už po
druhý rok ponúka veľmi výhodný
balíček – ubytovanie v hoteli
Annental vrátane polpenzie
a poplatku za hru v cene 99 eur za osobu.
Korutánske ihriská v združení Golfová
krajina Korutánsko (12 ihrísk, 63 hotelov)
ponúkajú zľavu na poplatok za hru na členských ihriskách pri ubytovaní v jednom
z hotelov 20 percent počas a 30 percent mimo sezóny. Ihriská v spolkovej krajine
Štajersko ponúkajú golfistom rovnomennú
golfovú kartu. Jej majitelia získajú zľavu pri
platbe poplatku za hru na 23 ihriskách v tejto
spolkovej krajine (3-dňová 150 eur a 5-dňová
240 eur). Golfový klub Haugschlag s dvomi
majstrovskými ihriskami ponúka balíček
určený pre golfistov pod názvom Golf bez
obmedzení na 5 alebo 4 dni s ubytovaním
a stravou v malebnom Waldvierteli (Lesná
štvrť), vzdialenom len pár kilometrov od
rovnako zaujímavého regiónu južných Čiech.
Z veľmi širokej ponuky golfových ihrísk
a sprievodných služieb si určite každý golfista
쐍왍
dokáže vybrať.

MIROSLAVA DULOVÁ (TEXT a FOTO)

gfgfggfgg

DACHSTEIN TAUERN, HAUS ENNSTAL
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