Golfová Malorka
Po krátkom priamom lete pristávame na letisku v Palma de Malorka na najväčšom ostrove z
Baleárskych ostrovov, v dejisku z jedného z najdôležitejších podujatí golfového priemyslu - IGTM
2016 (Medzinárodný veľtrh cestovania za golfom). Podujatie pravidelne organizuje IAGTO,
najvýznamnejšia globálna organizácia združujúca subjekty pôsobiace v turistike za golfom.
Na Malorke nájdeme mnoho golfových ihrísk na relatívne malom území, na ktorých sa dá hrať po celý
rok. V roku 1964 bolo otvorené prvé golfové ihrisko Son Vida Golf a dnes má Združenie golfových
ihrísk na Malorke 19 členov. Cesta z jedného ihriska na ďalšie nebude nikdy trvať dlhšie ako jednu
hodinu. Nech sa otočíte na ktorúkoľvek svetovú stranu, vždy objavíte golfové ihrisko!
Ako prvé ihrisko sme navštívili ihrisko
Alcanada, otvorené v roku 2003 na
severozápadnom pobreží. Navrhol ho
Robert Trent Jones Jr. Meno má podľa
malého ostrovčeka neďaleko pobrežia.
Každý hráč si určite zapamätá pohľad
z vyššie položených jamiek smerom
k moru, kde pozornosť púta biely
maják. Obdivovali sme aj veľmi staré
olivové stromy. Život nám len
podvečer znepríjemňovali dotieravé
komáre, nezabudnite si zobrať sprej.
Ak neradi stúpate do kopca a z kopca, tak potom odporúčame elektrický vozík. Par 72, dĺžka 6 499 m,
poplatok za hru mimo sezóny 100€, počas sezóny 130€.
Ihrisko Pula Golf, založené v roku
1995, redizajnoval
José María
Olazábal v období 2004 – 2006. Hralo
sa tu sedem turnajov European Tour.
Potvrdilo sa opäť, že na Malorke na
golfových ihriskách to nebude vždy len
na rovine, naopak do kopca a z kopca.
Par 72, dĺžka 6 246 m, poplatok za hru
mimo sezóny 67,00€, v sezóne štart
do 09:20 74,00€, od 09:30 84,00€.

Ihrisko Capdepera otvorili v roku 1989, dizajnoval ho Dan Maples. Z viacerých jamiek pozornosť
golfistov pútajú pohľady na siluetu hradu vysoko na kopci nad mestom. Aj na tomto ihrisku sa
prekonávajú výškové rozdiely. 15. jamku opätovne vyhodnotil ako najkrajšiu jamku na Malorke
časopis Mallorca Magazine. Niet divu. Je to dokonale ukrytý par 3 v objatí okolitých vysokých kopcov.
Mali sme pocit, že sme tam len my sami a nádherná okolitá príroda. Par 72, dĺžka 5 890 m, poplatok

za hru od 59 do 94€. Nezabudnite
vystúpiť prudko do kopca na neďaleký
hrad Capdepera, výstup určite stojí za
tie výhľady na okolie.

Ihrisko Son Antem West (západné) neďaleko hlavného mesta Palma otvorili v roku 2001 a dizajnoval
ho Francisco L. Segalés. Pripomína
americké ihriská a je náročné pre užšie
ferveje a vodné prekážky. Nebolo síce
v najlepšom stave, údajne utrpelo
vysokými teplotami počas leta
a nedostatkom vody, ale na drobné
nedostatky sme rýchlo zabudli pri
výbornom
občerstvení,
určite
najlepšom počas celého nášho pobytu.
Ponúkané miestne špeciality ľahko
presvedčili všetkých hráčov, že tento
ostrov
má
čo
ponúknuť
aj
v gastronómii. Par 72, dĺžka 6 3293 m, poplatok za hru 63 - 70€ podľa sezóny.
Na ihrisku Vall d Or otvoreného ako deviatka v roku 1986, sa od roku 1993 pôvodná deviatka hrá ako
druhá deviatka po rozšírení na 18
jamiek. Navrhol ho Bradford Benz.
Opäť pri hre golfisti prekonávajú
značné výškové rozdiely, používanie
vozíka možno len odporučiť. Par 71,
dĺžka 5 538 m, poplatok za hru 85 112 € podľa sezóny.

Ihrisko Son Termens nájdeme severne od hlavného mesta. Otvorené v roku 1998, dizajnoval ho José
Rodriguez. Je o niečo kratšie a rovnako o niečo málo náročné. Zvlnené ferveje prechádzajú pôvodným

poľovníckym revírom s bohatou faunou a flórou. Našu hru často spestrili voľne sa pasúce kozy, ktoré
si nie veľmi všímajú golfistov a už
vôbec nie golfové loptičky. Potešia aj
výhľady na pohorie Tramuntana.
Z ihriska
odchádzame
s dobrým
pocitom a rýchlo zabúdame na
stratené loptičky vo vode, pri vode
a v hlbokých terénnych nerovnostiach.
Par 70, dĺžka 5 598 m, poplatok za hru
€84-95 podľa sezóny.

Ako posledné ihrisko navštívime Son Gual severne od hlavného mesta ostrova. Otvorili ho v roku
2007,
dizajn
Thomas
Himmel.
Pripomína linksové ihriská. Jamky
často lemujú olivovníky a vinice.
Mnohé
vodné prekážky golfistov
nepotešia, najmä ak ich pred úderom
nevidia. Na ihrisku je veľmi veľa
pieskových prekážok, na viacerých
jamkách sa mi podarilo navštíviť aj tri
či štyri, čo žiadneho golfistu nijako
nepoteší. Par 72, dĺžka 6 621 m,
poplatok za hru 89-130€.

Ak plánujete cestu za golfom na Malorku v zimnom období treba počítať s tým, že mnohé
reštaurácie a obchody budú zatvorené. Odporúčam vopred si zistiť, ktoré zariadenia budú otvorené,
počítať však s tým, že nie vždy to bude stopercentná informácia. Recepčná nás napríklad poslala do
reštaurácie, ktorá bola už niekoľko týždňov zatvorená.
Okrem golfu Malorka ponúka mnohé ďalšie voľnočasové aktivity, či už kultúru, gastronómiu alebo
nakupovanie, čím sa tento ostrov v Stredozemnom mori stáva nielen golfovou ale aj dovolenkovou
destináciou aj na celkom krátke pobyty z dôvodu krátkeho priameho letu.
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