
T A L I A N S K O

Podvečerná nálada 

na ihrisku Villaverde.

Taliansko je známe mnohými superlatívami – najkrajšie 

pláže, najlepšie vína, najkrajšie historické pamiatky či naj-

lepšia gastronómia. So všetkým môžeme len súhlasiť, ale 

my sme ešte našli tri golfové ihriská, ktoré v nás zanechali 

takisto dojmy plné superlatív.

Z IHRISKA ROVNO NA PROSCIUTTO

16  TRAVELLER |  LE TO 2018



Miroslava Dulova (TEXT a ) FOTO

www.mdgolfphoto.com

Na odpalisku prvej jamky Villaverde.

Letom svetom

Informácie o Villaverde Hotel&Resort****  
Návštevníci rezortu majú k dispozícii aj skip-
pera s motorovým člnom alebo plachetnicou 
neďaleko Terstu. Rezort ponúka svoje služby 
po celý rok.  
Balíček GOLF & GOURMET obsahuje 
ubytovanie na 2 noci, raňajky, 2 vstupy do 
wellness & spa, požičanie bicyklov, 2 x po-
platky za hru na 18 jamiek, ochutnávku šunky 
v San Daniele a večeru v rezorte za 330 € za 
osobu. www.villaverderesort.com
Informácie o ihrisku: par 72, dĺžka 7 000 m, 
poplatok za hru v hlavnej sezóne po-pia 75 €, 
víkend 90 €, mimo sezóny 60 € a 75 €.

NA SKOK OD BENÁTOK
Len pol hodiny jazdy autom od Benátok, 
v centre regiónu Friuli v meste Fagagna, sa 
nachádza veľmi pekný rezort, ktorý golfi s-
tom ponúka ubytovanie v 33 izbách. Tých 
síce nie je veľa, ale na nedostatok miesta Ta-
liani veľmi rýchlo zareagovali tak, že čosko-
ro pribudnú ďalšie ubytovacie kapacity 
v novom hoteli. Výhľady z izieb sú skutoč-
ne čarovné – z každej izby vidieť na golfové 
ihrisko, v pozadí ktorého sa týčia Juliánske 
Alpy. Najlepšie produkty tohto regiónu po-
núkajú v hotelovej reštaurácii a v reštaurá-
cii klubového domu v  starom anglickom 

štýle. Po vyčerpávajúcej hre golfi sti ocenia 
moderný wellness so širokou ponukou. Ih-
risko bolo otvorené v roku 1972 a je ukryté 
medzi viac ako 7  000 stromami, niektoré 
z nich sú staršie ako sto rokov a  jeho roz-
loha je viac ako veľkorysá – rozprestiera sa 
na viac ako 85 hektároch. Ihrisko dokonale 
kopíruje prírodné svahy a golfi stom ponúka 
čarovné pohľady na okolitú prírodu. Sústre-
diť sa však musia počas celej hry, väčšinu 
jamkovísk strážia strategické pieskové pre-
kážky a  do hry často vstupujú aj prastaré 
stromy. Prvých deväť jamiek navrhol Mar-
co Croze a na osemnásť jamiek návrh roz-

šíril s  Johnom Harrisonom. V  roku 2013 
Gabriele Lualdi kúpil Udine Golf Club 
a  ihrisko neskôr bolo upravené na organi-
zovanie medzinárodných turnajov, takže 
mu nemožno odoprieť prívlastok „svetové“. 
Konal sa tu turnaj európskej seniorskej túry 
v októbri 2016 a v septembri  2017 Italian 
Open európskej seniorskej túry, v  roku 
2016 aj európsky footgolf On s viac ako 130 
účastníkmi. Rezort je kompletne vybavený 
aj pre potreby cyklistov. V Antico Maso je 
jedna z  najlepších talianskych jazdeckých 
škôl pre westernové jazdenie. Tenisti majú 
k dispozícii 5 kurtov.
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Na námestí v San Daniele. 

T A L I A N S K O

OD GOLFU K ŠUNKE
Neďaleko Villaverde sme navštívili mesteč-
ko San Daniele, ktoré je preslávené šunkou 
prosciutt o. K  jej nezameniteľnej  kvalite 
prispievajú poveternostné podmienky 
- morský vzduch sa stretáva s  horským 
v  údolí rieky Tagliamento. Okolo maleb-
ného stredovekého námestia ochutnávku 
ponúkajú skoro v  každom dome, my sme 
však navštívili odporúčanú predajňu s  dl-
horočnou tradíciou Prosciutt ifi cio Bagatt o 
(www.prosciutt ibagatt o.it), ochutnali ich 
tradičnú šunku a  friulské víno a  priamo 
v  reštaurácii kúpili typické talianske syry. 
Na ďalšiu ochutnávku friulských vín sme sa 
zastavili v  Bidoli, vo vinárstve založenom 

v roku 1924 a víno ponúka už tretia generá-
cia. Napriek tomu, že do otváracích hodín 
ešte chýbala viac ako polhodinka, ochotne 
otvorili, ponúkli a predstavili celý sortiment 
(www.bidolivini.com).
POD OLYMPIJSKÝMI KRUHMI
Cortina d' Ampezzo bola dejiskom zimnej 
olympiády v roku 1956 a  je označovaná aj 
ako perla Dolomitov pre jej prírodné krásy. 
Dodnes je populárnou a žiadanou turistic-
kou destináciou. Celé údolie objímajú Do-
lomity uvedené v  zozname svetového de-
dičstva UNESCO, považované za najkrajšie 
na svete aj vďaka bizarným tvarom, neraz 
v prudkom kontraste s miernymi zelenými 
svahmi. Z mestského centra sme sa vyviezli 

kabínovou lanovkou za pár minút do nad-
morskej výšky 2 123 m na vrchol Faloria, 
kde je z útulnej reštaurácie malebný výhľad 
na okolité štíty. K najbližšiemu vrcholu nad 
Faloriou sa okrem tradičnej vysokohor-
skej turistiky možno dopraviť aj autom, no 
zvládnu to len vozidlá s pohonom štyroch 
kolies. 
V Cortine sme otestovali 9-jamkové golfové 
ihrisko Cortina Golf. Dokonale ukryté ih-
risko, otvorené v roku 2010, je obkolesené 
hustým lesom a vysokými štítmi. Striedanie 
prudkých výškových rozdielov musíme cha-
rakterizovať ako náročné. Je ťažké sústrediť 
sa na hru, ak si chcete lepšie poobzerať oko-
lie. Ihrisko navrhla kancelária Harradine.

Informácie o ihrisku: par 35, dĺžka 2 430 
m, poplatok za hru 9 jamiek 50 €, 18 ja-
miek 90 € a v pondelok je pre verejnosť 
ihrisko zatvorené (www.cortinagolf.it)

Cortina d' Ampezzo.
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Letom svetom
Cestou na tretie golfové ihrisko sme si uro-
bili malú zachádzku a pozreli sme si prírod-
ný výtvor zapísaný do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO - Tre Cime di Lavare-
do (tri vrcholy Lavaredo), tri samostatné 
vrcholy v Dolomitoch v severovýchodnom 
Taliansku, malý (2 857), veľký (2 999 m) 
a západný (2 973). Nebola to lacná za-
chádzka, asi šesť kilometrov pred vstupom 
do doliny pod vrcholmi zaplatí každé auto 
25 eur, zaradí sa do hustého radu vozidiel 
a ďalej pokračuje až na parkovisko pri vyso-
kohorskej chate pod vrcholmi. Ale rozhod-
ne to stojí za to.
A konečne sme zastavili na golfovom ih-
risku Golf Senza Confi ni v Tarvisio blízko 

rakúskej hranice.   Netušili sme, že budeme 
stúpať často prudko do kopca a z kopca, ani 
to, že niektoré jamky kladú nesmierne náro-
ky na hru - do hry vstupujú priepasti alebo 
prudko sa zvažujúce dráhy. Vrelo preto od-
porúčame použiť elektrický vozík. Ihrisko 
je členom združenia AlpeAdriaGolf. Po 
náročnej hre sme si vychutnali vynikajúce 
špeciality v klubovej reštaurácii Ilija, ktorá 
je od roku 2017 uvedená v  sprievodcovi 
Michelin. 

Návštevu uvedených troch golfových ih-
rísk v Taliansku možno len odporučiť. Ako 
zvyčajne v Taliansku nájdete nádhernú 
prírodu i  historické pamiatky a veľmi radi 
ochutnávame vynikajúcu rozmanitú talian-
sku kuchyňu a vieme si tu vždy vybrať z na-
ozaj širokého spektra činností na trávenie 
voľného času.  Veľkou výhodou pre našich 
golfi stov je možnosť, že na mnohých talian-
skych golfových ihriskách sa golf hrá počas 
celého roka.

Informácie o ihrisku: par 70, dĺžka zo 
žltých odpalísk 5 263 m, poplatok za hru 
60 € (www.golfsenzaconfi ni.com).

Klubový dom ihriska Golf Senza Confini.

Chata v nadmorskej výške 2 330 m pod Tre Cime.
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