TALIANSKO

Za golfom

a kulinárskymi zážitk ami
Taliansko je ideálnym tipom na golfovú dovolenku
počas celého roka. Cestu neprekazí ani popol z vulkánu,
ani rádioaktívny mrak.
Golf sa hrá najmä v severnej časti krajiny.
Miroslava DulovÁ (TEXT a FOTO)

Honosné ihrisko Villa d’Este
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Golfové ihrisko Villa d‘Este leží na západnom pobreží jazera Como a je kopcovité, úzke a vyžaduje si presnosť. Za návštevu
stojí v mestečku Cernobbio aj Grand hotel
Villa d’Este. Letnú rezidenciu kardinála
Gallia prestavali na luxusný hotel v roku
1873. Na vychutnanie si pobytu v hoteli
Villa d’ Este však treba počítať dokonca až
Royal Park Torino
s vrcholmi Álp v pozadí
so 6 000 eurami za jednu noc v najluxusnejších izbách. Zaujme aj vyše päťstoročný
platan na nádvorí hotela a bohatá kvetinová výsadba. Zastaviť sa oplatí aj v golfovom
klube Menaggio & Cadenabbia, ktorý pred
štyrmi rokmi oslavoval svoje sté výročie.
Obe ihriská sú zakomponované v krajine
s veľkými výškovými rozdielmi. Kto má rád
skôr parkové ihriská, môže uprednostniť
Príjemné golfové ihrisko Lecco
ihriská Monticello a La Pinetina.
Golfové ihrisko Royal Park Torino v národnom parku La Mandria ponúka výhľady na zasnežené pohorie len pár kilometrov
od letiska Torino-Caselle. Prvú osemnástku
navrhol Robert Trent Jones, druhú Michael
Hurdzan. Royal Park je nielen vynikajúcim
ihriskom, ale aj obľúbenou rezidenčnou
Ihrisko Girasoli prekvapí dvomi
oblasťou. V tisícke najlepších ihrísk na svejamkoviskami na niektorých jamkách
te (2010) získalo toto ihrisko 85 bodov zo
sto a v roku 2008 ho vyhodnotili ako piate
najlepšie v Taliansku.
Margara Golf Club leží pri meste Fubine
a ponúka hru na dvoch ihriskách v mierne
zvlnenom teréne. Odporúčam hrať červené
ihrisko.
Bergamo ponorené medzi horami a vy- La Margherita Golf Club v Carmagnole ponúka nádherné výhľady na vysoké
sokými stromami

končiare Álp vo zvlnenom teréne, prerušovanom malými jazierkami a potôčikmi.
Na strategických miestach loptička obyčajne skončí v bankri.
Navštíviť sa oplatí aj golfový klub Girasoli s prírodným ihriskom, ktorý ponúka aj
rázovité pohodlné ubytovanie v rekonštruovaných priestoroch.
Neďaleko Milána v Monze je jedno z najstarších golfových ihrísk Talianska Golf
Club Miláno . Prírodné ihrisko s hrboľatými odpaliskami a veľmi náročnými grínmi
kladie najvyššie nároky na sústredenie sa,
v tesnej blízkosti ihriska na okruhu trénujú
pretekári.
Na ihrisku L’Albenza Golf Club pri Miláne si možno vybrať z troch deviatok ihriska
medzi vysokými horami a hustými stromami. Ihrisko otvorili v roku 1961, hrá sa
na modrej, žltej a červenej deviatke a jamky
sú vždy označené 1 – 9.
Na ihrisku Palazzo Arzaga Golf 18 jamiek navrhol Jack Nicklaus a ďalších 9 jamiek Gary Player s typickým zatrávnením
stien bankrov. Nevšedné ubytovanie poskytuje hotel Palazzo Arzaga v talianskej provincii Brescia v tesnej blízkosti najväčšieho
talianskeho jazera Garda v prírodnej rezervácii. Nádherné panské vidiecke sídlo z 15.
storočia šetrne prebudovali na 5-hviezdičkový hotel. Zachovali štýl minulých storočí – kamenné podlahy, biele steny, fresky
na schodištiach, kozuby, drevené stropy,
tradičný dobový nábytok z lombardského
a benátskeho obdobia a bohaté textílie. Dve e

Asolo v lone prírody
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Vodotrysk upúta aj na ihrisku Carimate

Pinetina: osemnásta jamka strmo
do kopca

jedinečné izby majú na stenách pôvodné nástenné fresky zo 16. storočia. Palazzo Arzaga
je tipom na dobrú dovolenku po celý rok,
pretože teplota tu neklesne pod päť stupňov
Celzia, a súčasne veľmi dobrou základňou
na výlety do bližšieho či vzdialenejšieho
okolia.
Príjemne si možno zahrať aj na ihrisku
Franciacorta Golf Club s veľmi bujnou
vegetáciou a faunou.
Ihrisko Gardagolf , tri deviatky s majestátnymi výhľadmi na jazero Garda, patrí k tým
najlepším v Taliansku, hrá sa na bielej, žltej
a červenej deviatke.
Aj v okolí Benátok si možno vybrať hneď
z niekoľkých golfových ihrísk. Najstaršie
(1928) sa nachádza na ostrove Lido, je to
Benátsky golfový klub . Ako ihrisko
vzniklo? V roku 1928 prišiel do hotela Excelsior Henry Ford a zistil, že si nemá kde
zahrať obľúbený golf. Podarilo sa mu pre-

svedčiť knieža Volpiho. Vybudovali ihrisko
na pieskových dunách chránených podľa
WWF. Neďaleko mestečka Asolo si možno
zahrať v golfovom klube Asolo na 27 jamkách. Klub patrí rodine Benettonovcov.
Z ihriska vidieť zasnežené vrcholy Dolomitov a masív hory Grappa (obľúbený alkoholický nápoj je pomenovaný práve podľa tejto hory). Hru a ubytovanie ponúka aj hotel
Vila Condulmer v zreštaurovanej vile z 18.
storočia. Pri golfovom ihrisku Castelfranco Veneto sme po hre navštívili obnovený
zámok v ktorom nás prijala zámocká pani.
Obdivovali sme aj staré nádherné lustre zo
sklární v Murane.
Na všetkých golfových ihriskách je celoročná prevádzka, nič nebráni tomu, aby sa návštevník kedykoľvek oddal tomuto športu.
V lete však nemožno odporučiť august, vtedy v Taliansku vrcholí dovolenkové obdobie
a do pohybu sa dá takmer celá krajina. 

ALFI E RI ? B E RLU C C H I ? P ROS E C C O ?
 K pobytu v Taliansku neodmysliteľne
patrí výborné jedlo a vynikajúce víno.
V regióne Franciacorta v provincii Brescia
sa vyrába šumivé víno Berlucchi. Po oboznámení sa s výrobou v príjemne chladných pivniciach nasleduje ochutnávka
vín. Vrcholí ochutnávkou cuveé Storica
(Chardonnay a Pinnot noir), doplnenou
o typický parmezán a salámy.
 Neďaleko Turína možno odporučiť návštevu zámku San Martino Alfieri, ktorým
sprevádza sama markíza Antonella San
Martino di San Germano. Nedajte si ujsť
príležitosť a ochutnajte vynikajúce červené víno Alfiera Barbera D’Asti, vypestované
na strmých pahorkoch. Možno zostúpiť aj
do pivníc, v ktorých v dubových sudoch
zreje víno exportované do mnohých krajín. Ubytovať sa možno priamo na zámku
v historických zrekonštruovaných priestoroch s fantastickým výhľadom na zvlnenú
pahorkatinu s radmi vysadeného viniča aj
na tých najstrmších úsekoch.
 Neďaleko Benátok sa vyrába slávne Prosecco. Navštívili sme Relais Duca di Dolle
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Na vlnách jazera Como
uprostred viníc rodiny Bisolovcov. Zrekonštruovaný kláštor ponúka útulné ubytovanie , našťastie bez signálu mobilných operátorov! Táto rodina už od roku 1542 získavala
najlepšie parcely na pestovanie viniča. Aj tu
prehliadku pivníc s ochutnávkou vhodne
dopĺňajú miestne špeciality. Prosecco môžete ochutnať aj na vínnej ceste Prosecco.
 Milovníkov skla poteší návšteva ostrova
Murano neďaleko Benátok. Históriu výroby
skla si možno pozrieť v miestnom múzeu
a potom sa túlať do vyčerpania po malých
sklárskych dielničkách a obchodíkoch
a nakoniec si domov odniesť to, čo sklár zo

Luxusný Grand hotel Villa d’Este
skla vyčaroval priamo pred vašimi očami.
 Ak by ste si chceli kúpiť výrobok firmy Benetton či Geox priamo v podnikovej predajni
neďaleko mestečka Asolo, nezabudnite, že
v Taliansku sú bežné dlhé obedňajšie prestávky a obchody opäť otvárajú až po štvrtej
popoludní.
 V prípade, žeby ste si z dovolenky v Taliansku túžili priniesť niektoré z ochutnaných vín,
nie je to žiaden problém. Po ochutnávke si
možno vybrať priamo u výrobcu. Obľúbený
parmezán odporúčame kúpiť v malom špecializovanom obchodíku, aký nájdete v každom mestečku priamo na pešej zóne.
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