
Ikonická jamka ihriska Holyhead.

W A L E S

Na ihrisku Aberdovey oddeľujú obrov-ské duny hráčov od duniaceho mora

KLASIKA , KTORÁ NEOMRZÍ
Klasické golfové linksové ihrisko Aber-
dovey, ktoré oslavuje v  tomto roku 125. 
výročie, nájdeme skryté v  dunách za že-
leznicou a  o  jeho kvalitách svedčí pevné 
miesto v stovke najlepších britských ihrísk.  
Až traja legendárni golfoví architekti, ktorí 
žili na začiatku  20. storočia - Colt, Braid 
a Fowler, prispeli k  tomu, aby vytvarovali 
Aberdovey do dnešného stavu. Jamka číslo 

12 patrí k najťažším a právom aj k 18 naj-
krajším vo Walese.
Našu návštevu hradov - stredovekých pev-
ností - Caernarfon, Conwy a Beaumaris, 
zapísaných v zozname svetového dedičstva 
UNESCO, začíname na hrade Caernarfon. 
Eduard I. začal budovať túto rozľahlú pev-
nosť a mestské hradby v roku 1283, aby tu 
vyrástlo administratívne centrum. Z  via-
cerých veží obdivujeme nádherný výhľad 

na mesto Caernarfon a úžinu Menai až po 
ostrov Anglesey. Po návšteve sme sa vybra-
li na určite najlepšiu večeru počas celého 
nášho pobytu do rázovitej krčmy Black 
Boy Inn z roku 1522, najstaršej vo Walese. 
Miesto sa nedá rezervovať, hostia si preto 
radi počkajú. 
IHRISKO S „MODROU KRVOU“
Golfový klub Royal St. Davids v Harlechu 
v Gwynedde založili v roku 1894 a je naozaj 

Na golf do Walesu sme sa chystali už dlhšie. Náhodou sme videli výborný dokument 

o hradoch v televízii a bolo rozhodnuté spojiť cestu za golfom s návštevou hradov.  

Tradičné linksové ihriská znamenajú pre nás jednoducho to najlepšie z golfu. Určite 

aj preto, že žijeme v krajine, ktorá nemá more. Zo 75 golfových ihrísk v strednom 

a severnom Walese sme sa rozhodli pre hru na piatich – Aberdovey, Royal St. Da-

vids, Conwy a Holyhead. 

MODRÁ KRV NA TRÁVNIKU

Aberdovey 
Od 16.00 je poplatok za hru len 25 £ za 
osobu (pultový poplatok  64,50 £), 4* 
ubytovňa sa nachádza priamo na ihrisku, 
za noc s  raňajkami a  dvoma hrami zapla-
títe 125 £ za osobu.  www.aberdoveygolf.
co.uk

Royal St. Davos
Aj tu sa možno ubytovať priamo na ihrisku 
za 75 £ za osobu s raňajkami vrátane jed-
nej hry počas zimy, v lete za 95 £.  Ak sem 
len zavítate na deň, tak poplatok za hru je 
65,00 £ a za celodennú hru 85,00 £. www.
royalstdavids.co.ukConwy
Poplatok za hru:  Po/Ut 48,00 £, Str/Št/
Ne 52,00 £, Pia/So 60,00 £ počas letnej 
sezóny. www.conwygolfclub.com

Holyhead
Poplatok za hru: počas týždňa hra počas 
celého dňa: 40,00 £. Golfový balíček obsa-
huje ubytovanie priamo na ihrisku za 60 £ 
za osobu, hru na  18 jamkách, večeru, uby-
tovanie s raňajkami a ďalšiu hru druhý deň 
dopoludnia. www.holyheadgolfclub.co.uk
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Miroslava Dulova (TEXT)

www.mdgolfphoto.com (FOTO)

Letom svetom

kráľovský. Patrónom klubu sa stal Eduard 
VII. a Eduard VIII. ako waleský princ pôso-
bil v roku 1934 ako klubový kapitán. Golfo-
vý areál patrí do stovky najlepších v Británii 
a Írsku. Rozprestiera sa na pobreží  v národ-
nom parku Snowdonia a zo svahu nad ihris-
kom ho stráži rozľahlý hrad Harlech. Jeden 
z najslávnejších hradov vo Walese dal posta-
viť počas obdobia 1283 - 1289 opäť Eduard 
I. Tajnou zbraňou bolo schodisko vedúce až 
k moru pod útesom.  Golfi sti hrad obdivujú 
z viacerých jamiek ihriska.
Okrem Harlechu sme sa vyštverali strmým 
kopcom aj na hrad Criccieth s  dvojicou 
veží pri bráne, ktorý bol postavený počas 
obdobia 1230 až 1240. Slovo Criccieth asi 
vzniklo z miestneho  „crug caeth”, doslova 

väznica na kopci. Z  kopca počas silného 
vetra opäť obdivujeme Snowdoniu.
TRA DIČNÝ Golfový klub Conwy ponúka 
úžasnú hru s výhľadmi, až golfi sti zabúdajú 
hrať. S  najväčšou pravdepodobnosťou sa 
golf hral  prvýkrát vo Walese v roku 1869, 
keď traja nadšení Škóti pripravili pár na-
črtnutých golfových jamiek v oblasti na-
zývanej  Morfa. Trvalo to však až do roku 
1875, keď si skupina členov kráľovského 
liverpoolskeho golfového klubu uvedomi-
la plný potenciál tejto oblasti a  objednala  
návrh ihriska u klubového učiteľa golfu Jac-
ka Morrisa, synovca slávneho Old Toma 
Morrisa. Klub Conway v Caernarvonshire 
vznikol ofi ciálne 30. júna 1890 ako tretí 
najstarší klub v krajine. Aj hrad Conwy dal 

postaviť Eduard I., a to majstrovi Jamesovi 
z St. George. Stavalo sa závratnou rýchlos-
ťou – začiatok v roku 1283, hrad a  mest-
ské hradby boli dokončené v roku 1287! 
Návštevníci môžu vystúpiť na viaceré veže 
a  prezrieť si aj kráľovské apartmány, ktoré 
patria k  najzachovalejším rezidenčným 
budovám stredovekých anglických monar-
chov vo Walese. Ako prudký kontrast k ob-
rovskému hradu pôsobí najmenší dom vo 
Veľkej Británii hneď pod hradom.
POSLEDNÉ IHRISKO v  našom zozna-
me je v  golfovom klube Holyhead na pô-
sobivom ostrove Anglesey, ktoré navrhol 
velikán James Braid v  roku 1912. Ferveje 
sú mimoriadne úzke a veľmi zvlnené. Wa-
les Golf Holidays ponúka výhodný balíček, 
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ktorý obsahuje hru na troch majstrovských 
ihriskách Conwy, Nefyn a Royal St. David’s 
vrátane ubytovania.
Eduard I. začal budovať aj hrad Beaumaris v 
roku 1295 a počas prvého roka výstavby tu 
pracovalo spolu 2 850 ľudí, práce pokračo-
vali do roku 1330, avšak hrad nebol nikdy 
dokončený. Vstup doň chránil celý rad vra-
žedných prekážok. Po návšteve kaplnky sme 
sa poprechádzali po hradbách a  opätovne 
obdivovali Snowdoniu. Počas vrcholiaceho 
prílivu mohli lode vplávať až do hradu a po-

tom priamo v bezpečí vykladať tovar. 
Keď sme sa vracali z  ostrova Anglesey na 
letisko v Liverpoole, nemohli sme sa neza-
staviť v dedinke s najdlhším názvom v Eu-
rópe: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrn-
drobwllllantysiliogogogoch. Netušíme, či 
sa tento názov zmestí napríklad do občian-
skeho preukazu.
V malej dedinke Brynsiencyn sme namiesto 
suvenírov kúpili preslávenú soľ. Pred dvadsia-
timi rokmi sa zrodila morská soľ Halen Môn, 
ktorá ostala na panvici po zahrievaní morskej 

vody na kuchynskom sporáku. Ešte aj dnes je 
tento veľký solivar rodinnou fi rmou. Hovorí 
sa, že je to najlepšia morská soľ, akú si možno 
kúpiť za peniaze a hrdí sa chráneným označe-
ním pôvodu. www.halenmon.com
Mali sme skutočné šťastie, po celých 7 dní 
nášho pobytu vo Walese počas golfu na sláv-
nych linksových ihriskách a návštev hradov 
nespadla ani kvapka. Spojenie golfu s návšte-
vou majestátnych hradov podľa nášho názo-
ru možno len odporučiť,  ak sa rozhodnete 
pre návštevu Walesu.  �

Conwy – ďalší rozľahlý hrad.

Conwy – presne tu sa kedysi dávno 

začal hrať golf.

W A L E S
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Tip navyše
Na návštevu hradov a  ďalších pamätihodností si možno zakúpiť 
Explorer Pass, ktorý predávajú v pokladniciach buď na tri dni pre 
dvoch dospelých za 30 £, alebo 7 dní za 46 £. Ďalšie informácie 
o hradoch vo Walese nájdete na www.cadw.wales.gov.uk.

Hrad Caernarfon.

Dedinka s najdlhším názvom v Európe.

Halen Môn, najlepšia morská soľ, akú si možno kúpiť za peniaze. 

Letom svetom

Hrad Beaumaris.

TRAVELLER |  LE TO 2017   13


