Golfová destinácia: Lago Maggiore
www.lakemaggioregolfdestination.com

info@lakemaggioregolfdestination.com

Jazero Lago Maggiore, druhé najväčšie jazero v Taliansku, 64 km dlhé, ponúka v roku viac ako 2000
hodín slnečného svitu a priemernú teplotu vyššiu ako 15°C. Päť majstrovských golfových ihrísk, nie
ďalej ako 25 km od seba navzájom, čaká na golfistov. Transfer z milánskeho letiska Malpenza netrvá
dlhšie ako polhodinku.
S hrou na golfových ihriskách okolo jazera Lago Maggiore sme sa rozhodli začať na golfovom ihrisku
Castelconturbia, za rok
2012
najlepšom
talianskom
ihrisku.
V roku 1898 golfový klub
Couturbier bol jediným
klubom
v
Piemonte,
a jedným
z dvoch
ihrísk v celom Taliansku.
Súčasné
moderné
27
jamkové
ihrisko,
ktoré navrhol Robert Trent
Jones
Sr., bolo otvorené v roku
1986
a turnaje Italian Open sa tu
hrali v
rokoch 1991 a 1998.
Rekordné skóre 66 zahrali
José
Olazabal a Constantino Rocca. Môžete si vybrať hru na modrej deviatke (par 36 a dĺžka 3145 m), žltej
(par 36 a dĺžka 3085 m) alebo červenej
(par 36 a dĺžka 3266 m). Všetky tri
deviatky
končia
pred
terasou
klubového domu. Hoteloví hostia si
môžu v Castelconturbia vyberať zo
širokej ponuky zľavnených poplatkov
za hru na týchto ihriskách: Bogogno,
Des Iles Borromées, Alpino, Biella,
Varese, Carimate, Villa D’Este, Robinie
a Pinetina ako aj z rôznych golfových
balíčkov, napríklad ubytovanie na 3
noci s raňajkami, 3 x večera v klubovej
reštaurácii, 2 poplatok za hru na ihrisku Castelconturbia za € 398.-za osobu v dvojlôžkovej izbe. Ešte
doplňujem informáciu o poplatkoch za hru: počas týždňa € 80, víkendu € 115. Našu cestu k Lago
Maggiore organizátori preložili z februára na marec, aby sme s istotou mohli hrať. Nedalo sa. Na
jedinom ihrisku Castelconturbia, zo všetkých v tomto regióne, tíško ako na Vianoce, padal sneh počas
nášho príchodu a neroztopil sa ani do nášho odchodu.
info@golfclubcastelconturbia.it www.golfclubcastelconturbia.it
hotel@golfclubcastelconturbia.it www.golfhotelcastelconturbia.it
Golfové ihrisko Le Robinie navrhol Jack Nicklaus začiatkom 90. rokov, par 72, dĺžka 6168 m. Poplatok
za hru: počas týždňa € 60, víkendu € 80.

marketing@lerobinie.com
www.lerobinie.com
Klubový dom golfového klubu Varese
sa nachádza v starom kláštore z XIII.
storočia, ktorý postavili Magistri
Cumanici a benediktínky v ňom žili až
do XV. storočia. Golfové ihrisko otvorili
v roku 1934 na kopcovitom teréne
s nádhernými výhľadmi na pohorie
Monte Rosa, jazerá Maggiore, Varese a
Monate. Ihrisko navrhli BlanfordGannon a Dassu-Harradine, par 72, dĺžka 6105 m. Poplatok za hru: počas týždňa € 60, víkendu € 85.
Ak nemáte radi prekonávanie veľkých
výškových rozdielov počas hry, tak
možno len odporučiť používanie
golfového vozíka.
info@golfclubvarese.it
www.golfclubvarese.it
Golfový klub Bogogno je len pár minút
jazdy
z našej
základne
v
Castelconturbia. Navrhol ho Robert
van Hagge a otvorené je od roku 1997.
V Bogogno sa hrá na dvoch 18
jamkových ihriskách, par 72. Často sme počas hry obdivovali zasneženú Monte Rosa. Ihrisko Del
Conte (dĺžka 6206 m) sa veľmi podobá
na linksové ihriská, má viacero
vodných prekážok a Bonora (dĺžka
6284 m) je skôr parkové ihrisko.
Poplatok za hru: počas týždňa € 80,
víkendu € 100.
info@golfbogogno.com
www.golfbogogno.com
Golfové ihrisko Des Iles Borromées,
v nadmorskej výške 500 m, navrhol
Marco Croze, (par 72, dĺžka 6122 m).
Poplatok za hru: počas týždňa € 50, víkendu € 70.
info@golfdesiles.it www.golfdesiles.it
Počas našej návštevy sme ochutnali aj vynikajúce syry Luigi Guffanti v Arona, neďaleko Lago
Maggiore.
www.guffantiformaggi.com

info@gufffantiformaggi.com

Vždy sa teším do Talianska. Ponúka
návštevníkom nádhernú prírodu,
vysoké hory, jazerá, bohatú históriu,
veľmi chutné jedlo a vynikajúce vína
a samozrejme aj golfové ihriská, ktoré
mnohí golfisti vyhľadávajú pre pekný
zážitok z hry.

Text a foto: Miroslava Dulová

Vínne pivnice a outlety pri Lago Maggiore
Vínne pivnice
IL ROCCOLO DI MEZZOMERICO (12 km)
TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA (19 km)
CANTINE DEI COLLI NOVARESI (22 km)
ANTICHI VIGNETI DI CANTALUPO (20 km)
Outlety
ALESSI (55 km)
BARAZZONI (16 km)
LAGOSTINA (16 km)
BIALETTI INDUSTRIES (35 km) ESPRESSO „MOKA“
LORO PIANA OUTLET (25 km)
LANIFICIO COLOMBO (25 km)
TRABALDO TOGNA FACTORY SHOP (25 km)
HERNO OUTLET (25 km)

