
Novoročný pozdrav z Portugalska 

 

Algarve v Portugalsku (letecké spojenie Faro)je vynikajúcim miestom na privítanie nového roku. Tisíce 

návštevníkov prichádzajú 

za počasím bez dažďov 

a na pláži vítajú nový rok. 

Silvestrovská party 

v Albufeire sa stala čoraz 

viac obľúbenou. 

Prichádzajú sem nielen 

Portugalci ale dokonca 

i návštevníci zo zámoria. 

Ohňostroje odpaľujú aj 

z člnov na mori, nás však 

zaujali malé lietadlá, ktoré 

v dokonalej choreografii  

odpaľovali vysoko na 

oblohe ďalšie rakety. To všetko sprevádzala burácajúca hudba a ďalšia laserová show. Pre tých, ktorí 

na pláž nestihli prísť, je určený priamy prenos portugalskej televízie. 

 

Nezabudneme ochutnať typické kura piri-piri v reštaurácii Martinez v Guia. Kuriatko o hmotnosti do 

jedného kilogramu podávajú nakrájané a ochutené čili papričkami v dvoch verziách – štipľavé 

a neštipľavé.   

 

Na prelome rokov sa dlho 

prechádzame po 

piesočnatej pláži 

a obdivujeme nádherné 

útesy, na ktorých sa 

strieda oranžová farba 

s bielou. Počúvame 

hučiace prílivy a odlivy pri 

príjemnej teplote blížiacej 

sa k dvadsiatim stupňom.  

 

Aj počas tohto pobytu 

sme sa vybrali na golf na 

deväť jamkové ihrisko 

v rezorte Pine Cliffs Golf and Country Club. Ihrisko sa rozprestiera na útesoch 70 m nad piesočnými 

plážami a modrým Atlantikom. Útesy z tmavočerveného pieskovca sú protipólom hustej zelene 

golfového ihriska. 

 

Architekt Martin Hawtree obkolesil ihrisko borovicami a golfistom poskytuje dostatok krásnych 

výhľadov na pobrežie. Zapamätáme si najmä jamku číslo 6, par 3, prezývanú čertovský kút. 

Z majstrovského odpaliska treba zahrať  197 metrov ponad útesy na malé jamkovisko. Z dámskeho 



odpaliska len 123 metrov! 

Štartovací čas si treba 

určite vopred rezervovať. 

Deň neobmedzeného 

golfu, vrátane požičania 

palíc a loptičiek na cvičnú 

luku stojí  99 €. Dĺžka 

ihriska z majstrovských 

odpalísk 2226 m, par 32. 

 

Krátku dovolenku 

v Portugalsku možno len 

odporučiť - príjemné 

počasie, veľký výber 

voľnočasových aktivít a tiež bohatý výber golfových ihrísk pre golfistov.  
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