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Ze souostroví Kanárských ostrovů je Gran Canaria rozlohou třetí největší. Má tvar takřka
pravidelného kruhu se skromným průměrem asi 50 km, ale pokud jde o golf, jen stěží
byste objevili kompaktnější a příjemnější místo pro zimní golfovou dovolenou.
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DOKONALÁ
POHODA
aneb GOLF
PATŘÍ NÁM

Spravedlivé a mimořádně zábavné hřiště Anﬁ Tauro si v mém soukromém hodnocení vysloužilo pomyslné zlato.

W W W. C A S O P I S G O L F. C Z
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Text a foto:

Helena Woodcock
Protože je ostrov oblíbenou destinací
pro ty, kteří chtějí alespoň na chvíli
uniknout dlouhé evropské zimě, začíná
tu hlavní turistická sezona v říjnu
a končí na začátku května. Teploty
v těchto měsících kolísají mezi příjemnými 22–26 °C, což představuje pro
golf zcela ideální podmínky.
Já sama jsem do těchto míst zavítala
v polovině října, tedy na začátku hlavní
sezony. Počasí bylo z hlediska golfu naprosto dokonalé a zároveň jak hřiště, tak
hotely nebyly ještě plně obsazené. Celková atmosféra ostrova by se dala popsat
slovy „dokonalá pohoda“. Pocit skoro jakoby vám na ostrově všechno patřilo.
Ideální základnou pro vyjížďky na hřiště
je jih ostrova, kde se soustředí většina
z celkem sedmi osmnáctek. My jsme se
ubytovali v Maspalomas ve čtyřhvězdičkovém hotelu Vital Suites Hotel &
Spa, který bezezbytku splňuje představy všech golﬁstů. Apartmá jsou prostorná se samostatnou ložnicí, velkým
obývacím pokojem a slunečným balkónem s výhledem na bazén, případně na
golfové hřiště Maspalomas. Rozhodně
se nemusíte bát, že zde kvůli nedostatku prostoru budete celý týden zakopávat o golfové bagy.
Hostům je zde k dispozici i wellness zázemí, kde si mohou objednat masáž nebo
si jenom po hře odpočinout v sauně, páře
či velikém masážním bazénu s různými
druhy vířivek. Hotel je vzdálen jen pět

ŠPANĚLSKÁ

TOP 20
Z evropských zemí představuje
Španělsko jednu z nejoblíbenějších golfových destinací.
A aby také ne, vždyť zde napočítáme více než tři stovky hřišť,
z nichž některá patří mezi největší golfové perly. Slunce, pohoda a golf po celý rok – není
divu, že na jih Evropy zamíří
na 50 miliónů návštěvníků.
Helena Woodcock se s vámi na
těchto stránkách podělila o své
dojmy z ostrova Gran Canaria,
abyste však o Španělsku získali ucelenější obraz, s využitím zahraničních zdrojů jsme
se pokusili sestavit pomyslnou
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Salobre Golf & Resort jako jediný na Gran Canaria nabízí dvě osmnáctky, Jih a Sever.

dvacítku nejlepších hřišť. Nicméně jako každý žebříček, ani
tento nelze chápat dogmaticky,
záleží jen na vašich osobních
preferencích.
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Valderrama
Sotogrande | Green fee: A
Délka: 6 951 yardů | Par: 71
Web: www.valderrama.com |
Tel.: +34 956 791 200
Nejslavnější a také jedno z nejkrásnějších hřišť světa z dílny
Roberta Trenta Jonese sen. se
do povědomí zapsalo i jako dějiště Ryder Cupu v roce 1997.
Osmnáctka lemovaná stromy,
kde povětšinou upotřebíte
drajvr, odmění především
přesnost.
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PGA Golf Catalunya
Girona | Green fee: D

Valderrama

Délka: 7 204 yardů | Par: 72
Web: www.pgacatalunya.com |
Tel.: +34 972 472 577
Angel Gallardo a Neil Coles zasadili osmnáctku chytře do působivé krajiny. Výsledkem je
mozaika z řady vyvýšených odpališť, prudce klesajících jamek
lemovaných stromy a dechberoucích panoramat.
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El Saler
Valencia | Green fee: C
Délka: 7 095 yardů | Par: 72
Web: www.parador.es |
Tel.: +34 961 611 186
Dílo uznávaného španělského
architekta Javiera Arany bylo
otevřeno hráčům roku 1968
a dočkalo se velkých ovací.
Hřiště s fervejemi lemovanými

minut jízdy autem od dálnice GC-1, která
je klíčovou přístupovou komunikací na
většinu hřišť.
Nejstarším golfovým klubem na Gran
Canaria a vlastně v celém Španělsku vůbec je Real Club de Golf de Las Palmas.
Byl založen už v roce 1891 Brity žijícími
na ostrově a hřiště samotné pak následovalo v roce 1957. Místní mu neřeknou
jinak než „Bandama“ podle vrcholku
hory, pod kterou leží. Název si určitě

dostatek místa pro úzké ferveje a malé
gríny. Velmi často se grín nachází na vyvýšeném místě, a tudíž je třeba pečlivě
zvážit výběr hole.
Hřiště leží uprostřed sopečných pahorků a zároveň se těší výhledu na
oceán. Chcete-li se nabažit této krajiny,
dokonalého klidu mimo civilizaci a zároveň využít možnosti stát na prvním
odpališti jen pět metrů po východu
z hotelu, ubytujte se v tříhvězdičkovém
hotelu Vik Hotel
Hote Bandama Golf, který
tuto jedinečnou kombinaci nabízí.

Ostrým kontrastem
k Bandamě je Maspalomas Golf. Leží na
jihu ostrova prakticky
v centru města a řadí
se mezi ta místa naší
planety, která se chlubí
nejvyšším počtem hodin
slunečního svitu ročně.
Hřiště je ploché, se širokými a dlouhými ferveSoučástí Salobre je i nov
jemi
a přátelskými gríny
j
ý pětihvězdičkov ý hot
el Sheraton.
bez
b záludných nástrah.
Rozhodně
se tady obeR
jdete
bez buggy.
jd
Sousedí těsně s chráněnou krajinou obzapamatujte, protože veškeré ukazatele
lastí písečných dun Maspalomas, která
navigující vás do místa určení jiný než
zaujímá plochu 400 akrů a pozvolna přemístní název nepoužívají.
chází do moře. Duny propůjčují hřišti neBandama leží v sousedství kráteru vyzaměnitelný ráz a blízkost oceánu zaruhaslé sopky, který je pravým memenčuje přítomnost chladivého vánku, který
tem původu ostrova. Hřiště není při
vás při hře příjemně osvěží.
délce 6 636 metrů ze žlutých odpališť
Na každé jamce najdete čtyři sety odnikterak přehnaně dlouhé, ale jeho
pališť a dámy potěší, že červené kahlavní výzva tkví v náročném kopcovimeny poskytují znatelnou výhodu.
tém terénu, který poskytuje právě tak

písečnými dunami i borovicemi
patří mezi desítku nejlepších na
kontinentální Evropě.
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Sotogrande Old
Sotogrande | Green fee: B
Délka: 6 894 yardů | Par: 72
Web: www.golfsotogrande.com |
Tel.: +34 956 785 014
První evropská vlaštovka z dílny
Roberta Trenta Jonese fascinuje všechny hráče a po Valderramě se těší největší popularitě. S bezmála 6 900 yardy je
krátká na to, aby prověřila profesionály z Tour, pro ty ostatní
je však technické hřiště velkou
výzvou.
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Golf Santander
Madrid | Green fee: B
Délka: 7 500 yardů | Par: 72
Web: www.golfsantander.es |
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Tel.: +34 912 573 929
Americký architekt Rees Jones nachystal opravdu náročný
a velmi dlouhý, avšak férový test,
dosahující délky 7 500 yardů,
díky čemuž se řadí mezi nejdelší
španělská hřiště. Očekávejte
také velké množství vodních
překážek.
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Real Club de Sevilla
Sevilla | Green fee: C
Délka: 7 140 yardů | Par: 72
Web: www.sevillagolf.com |
Tel.: +34 954 124 301
Tato osmnáctka neustále dozrává do krásy a před šesti lety
dokonce hostila i World Golf
Championship. Její autor, dvojnásobný vítěz Masters José
María Olazábal, nachystal velkorysé ferveje, devět jezer a na
devadesát bankrů.

Oceníte to zejména na tříparových jamkách, které jsou tady poměrně dlouhé.
Jednou z nich je šestnáctka, ze žlutého
odpaliště měří 125 metrů a první ránu
tady musíte hrát přes jezero. Vodě se
nelze vyhnout jinak než přesným úderem rovnou na grín.
Asi nejkrásnější jamkou na hřišti je patnáctka. Tento par 4 měří 320 metrů, fervej je široká, po levé straně lemovaná
vzrostlými palmami a po pravé straně
mírně vyvýšeného grínu jezerem s vodotryskem. Jakmile se začnete přibližovat
k jamkovišti, uvítá vás hejno krotkých
kachen loudících něco k snědku, takže
u snídaně nezapomeňte do bagu přibalit
chleba na případné úplatky.
Meloneras Golf je mladším z rodiny
hřišť na Gran Canaria. Otevřeno bylo
v roce 2006 jako součást nového turistického komplexu Costa Meloneras.
První devítka běží vnitrozemskou oázou
palem a jezer a díky kratší vzdálenosti
mezi gríny a odpališti je snadnější pro
hráče preferující chůzi.
Najdete tu okouzlující třípary jako
třeba jamku č. 3, na které budete hrát
z vyvýšeného odpaliště přes jezero na
úzký a dlouhý grín. Jamka dává férovou šanci i začátečníkům, kteří mohou
pálit doleva na úzkou fervej objímající
jezero před grínem. Přes vodu hrajete
i na páté jamce s parem tři. Ta je krátká
a barevná a díky směsici květin a keřů
připomíná slavnou Augustu.
Obtížnost hřiště s přibývajícími jamkami roste. Druhá devítka se vine kolem
pobřeží a okouzlí vás svými kontrasty
mezi ostře zelenou trávou a azurovým
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Las Brisas
Andalucia | Green fee: B
Délka: 6 415 yardů | Par: 72
Web: www.realclubgolﬂasbrisas.com | Tel.: +34 952 813 021
Jedno z prvních hřišť v Evropě,
na kterém byl použit velmi
odolný druh trávy (psineček).
Relativně kratší délku vykompenzoval R. T. Jones důmyslným
designem, kde na vyvýšených
grínech uplatníte cit pro přesnou přihrávku.
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El Prat
Barcelona | Green fee: A
Délka: 7 000 yardů | Par: 72
Web: www.rcgep.com |
Tel.: +34 937 281 000
Greg Norman zřídkakdy navrhuje jiná než vzrušující hřiště
a spolu s Alfonso Viadorem
přetvořili k obrazu svému

pětačtyřicet jamek charakteristických
širokými
fervejemi
a velkými
gríny. Klub
je privátní,
návštěvníci
jsou ovšem
vítáni.
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La Reserva
Sotogrande | Green fee: B
Délka: 7 393 yardů | Par: 72
Web: www.sotogrande.com |
Tel.: +34 956 785 252
Cabell Robinson tu nachystal
osmnáctijamkový trek v americkém stylu o délce bezmála
7 400 yardů. Během hry budete krotit drajvr, přičemž oceníte široké, zvlněné ferveje,
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oceánem na horizontu. Vzdálenosti mezi
odpališti a gríny se prodlužují a herní
výzva stoupá. První ochutnávku zakusíte na tříparové dvanáctce. Jamkoviště
se koupe v mořské modři na vrcholu
pahorku a vy na něj přihráváte z vyvýšeného odpaliště přes prohlubeň. Když
míček na grín nedosáhne, nezoufejte,
v prohlubni, která tvoří součást ferveje,
jej najdete.
Nikoliv tak na jamkách č. 14, 15, 16
a 17. Zde jste nuceni první úder vést
přes strž, a pokud vaše rána nebude
mít požadovanou délku, míček ztratíte. Gríny jsou mírně zvlněné a nutí vás
přemýšlet, ale jsou spíše pomalejšího
charakteru.
Meloneras je náročné hřiště, ale rozhodně stojí za pokus. Je v perfektní
kondici, o což dbá armáda všudypřítomných greenkeeperů. Na konci cesty
vás čeká nezvykle malá, ale o to příjemnější klubovna s vynikajícím jídlem
a usměvavým personálem.
Mým favoritem na Gran Canaria se stala
osmnáctka Anfí Tauro. Od ostatních
hřišť na ostrově se naprosto liší a nejvýstižněji ji charakterizuje popis „zelená
oáza uprostřed skal“. Byla otevřena
v roce 2006 a zaujímá plochu úctyhodných 650 000 m2. Architekti von Hagge,
Smelek a Baril mistrovsky využili skalnatého terénu údolí Tauro a výhledů na
oceán, takže na tuhle zkušenost zaručeně nezapomenete.
Hřiště je postavené ve stylu Arizona,
což znamená, že tu najdete rozsáhlé
písečné plošiny obydlené kaktusy
a sukulenty, které jsou součástí hry

připravte se i na pečlivě „obankrované“, rychlé a skloněné
gríny.
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Real Sociated
Hipica Espanola Club
de Campo (North)
Sotogrande | Green fee:
privátní hřiště
Délka: 6 501 yardů | Par: 72
Web: www.rshecc.es |
Tel.: +34 916 571 018
Hřiště Roberta von Haggeho,
upravené roku 1997, dokonale
využívá přírodně zvlněného
a místy kopcovitého terénu.
Hru mohou znesnadnit stromy
lemující lehce zvlněné ferveje,
hned na čtyřech jamkách druhé
devítky vstupuje do hry voda.
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Club de Campo Villa
de Madrid
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Real Club de Golf de Las Palmas, řečený Bandama, byl založen Brity už v roce 1891, hřiště
samotné otevřeli roku 1957.

Madrid | Green fee: C
Délka: 6 610 yardů | Par: 71
Web: www.clubvillademadrid.com | Tel.: +34 915 502 010
Hřiště na okraji Madridu je
součástí velkého sportovního
klubu čítajícího na 10 tisíc
členů, takže je tu občas pořádně plno. Typický parkland se
chlubí malými gríny, na nichž
jamky bávají navrtány v pekelných pozicích.
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Puerta di Hierro
Madrid | Green fee: D
Délka: 6 944 yardů | Par: 73
Web: www.rcphierro.com |
Tel.: +34 913 161 745
Jedno z nejstarších španělských hřišť nese podpis hned
několika architektů. Tím posledním byl před devíti lety
Kyle Phillips. I díky jeho

změnám oceníte prvotřídní
osmnáctku v hájenství dubů,
na níž budete mít šanci a hrát
na svůj hendikep.
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Neguri
Algorta | Green fee: C
Délka: 6 867 yardů | Par: 72
Web: www.rsgolfneguri.com |
Tel.: +34 944 910 200
Počátky hřiště situovaného
v oblasti Biskajského zálivu,
severozápadně od Bilbaa sahají do roku 1911, ale do současné podoby vykrystalizovalo
o padesát let později. Do hry
promlouvá silný vítr, postupně
také dorůstají nově vysazené
stromy.
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Emporda Links
Gualta | Green fee: D
Délka: 6 742 yardů | Par: 72

Web: www.empordagolf.com |
Tel.: +34 972 760 450
Hřiště Links vzniklo kombinací
dvou devítek, Green
a Red. Tak trochu
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San Roque (Old)
Cadiz | Green fee: B
Délka: 7 101 yardů | Par: 72
Web: www.sanroqueclub.com |
Tel.: +34 956 613 030

UŽITEČNÉ INFORMACE
Gran Canaria Golf
Real Club de Golf
de Las Palmas
Cortijo Club de Campo
ostrov Gran Canaria

Anﬁ Tauro
Meloneras Golf
Maspalomas Golf Salobre Golf Resort

GOLFOVÁ ASOCIACE
Gran Canaria Golf
Adresa: C/Pedro de Vera 36, 3ºD,
350 03, Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 384 670
Email: info@canariasgolf.org
Web: www.grancanariagolf.com

HŘIŠTĚ
Real Club de Golf de Las Palmas
(Bandama)
Adresa: Carretera de Bandama s/n,
353 80 Santa Brígida, Gran Canaria
Tel.: +34 928 350 104
Web: www.realclubdegolfdelaspalmas.com
Email: rcglp@realclubdegolfdelaspalmas.com
Maspalomas Golf
Adresa: Avenida Touroperador
Neckerman, s/n, 351 00 Maspalomas,
Gran Canaria

Dave Thomas a Tony Jacklin zde před dvaceti lety vybudovali „miliónové“ hřiště,
údajně totiž každá z jamek
vyšla na rovný milión dolarů.
Nástrahou je tu voda a bankry,
upravené Seve Ballesterosem.
Několikrát zde proběhla Q
School na EPGA.
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El Bosque
Valencia | Green fee: D
Délka: 6 863 yardů | Par: 72
Web: www.elbosquegolf.com |
Tel.: +34 961 808 000
Další ze španělských přírůstků
R. T. Jonese je zasazen mezi
domy, které však hráčům neposkytují ochranu před jihovýchodními poryvy větru. Zejména
druhá devítka je protkána vodou a doglegy, na nichž oceníte
schopnost tvarovat rány.
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Finca Cortesin
Malaga | Green fee: A
Délka: 7 460 yardů | Par: 72
Web: www.ﬁncacortesin.com |
Tel.: +34 952 937 800
Osmnáctka vinoucí se členitým údolím patří mezi nejdelší hřiště v Evropě. Stejně
jako zdařilá rána hráče uspokojí i pohled na zasněžené
vrcholky hor na severu a lesknoucí se hladinu Středozemního moře na jihu.
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Son Gual
Mallorca | Green fee: B
Délka: 7 240 yardů | Par: 72
Web: www.son-gual.com |
Tel.: +34 971 785 888
Po svém otevření před třemi
lety hřiště velmi rychle „dozrává“ a roste do krásy. Proplétá
se od vrcholků kopce, kde je

umístěna velkolepá klubovna.
Nástrahou je šestašedesát
bankrů, gríny jsou velké, avšak
mnohde musíte překonávat
vodu.
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San Roque (New)
Cadiz | Green fee: D
Délka: 7 202 yardů | Par: 72
Web: www.sanroqueclub.com |
Tel.: +34 956 613 030
Jeden z nejkrásnějších evropských resortů s pečetí Perryho
Dye je zasazený v kopcovitém
terénu s výhledem na Středozemní moře. Ve stínu korkových
dubů si hru na širokých fervejích
užijí scratch hráči i golﬁsté vyšších hendikepů.
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Santana
Malaga | Green fee: C
Délka: 6 823 yardů | Par: 72

Web: www.santangolf.com |
Tel.: +34 951 062 560
Neuplynuly ani dva
roky od otevření
(2004) a osmNÁK
náctka se zaDobrá zp L ADY
ráva je, že
šem orie
v nařadila mezi
ntač
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tečku na závěr obstará
výhled na Středozemní moře
i vrcholky pohoří Mijas.

KATEGORIE GREEN FEE
A > 200 €
B 150–199 €
C 100–149 €
D 75–99 €
E < 74 €
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a neklasiﬁkují se jako překážka. Kurz
je poměrně náročný, štědrý na bankry,
které jsou ovšem mělké, naplněné bílým pískem a je relativně snadné z nich
uniknout.
Anfí Tauro je spravedlivé a především
mimořádně zábavné. Na celé řadě jamek
hrajete z vysoko umístěných odpališt na
širokou fervej, což vám umožňuje získat
zejména na odpalech nějaký ten metr
navíc. Každá jamka je unikát a představuje nezapomenutelnou zkušenost.
Za všechny jmenujme dvě.
Šestka je par 3 jako z obrázku – grín
leží pod špičatou skálou, chráněn velkými bankry s bílým pískem a za ním je
už jen nekonečný modrý oceán. Grín osmičky je zase umístěn v amﬁteátru vysoko stoupajících červených skal a díky
své akustice evokuje pocit, jako byste
hráli golf v kostele.
Gríny na Anfí Tauro jsou velké a vlnité
a umožňují řadu možností, kam umístit jamku, což výrazně ovlivní vaši herní
strategii. Jedna rada na závěr – Anfí
Tauro je hřiště, kde oceníte buggy. Kopcovitý terén a dlouhé vzdálenosti mezi
odpališti a gríny chůzi příliš nepřejí.
Mé druhé nejoblíbenější hřiště je Salobre Golf & Resort. Jediný resort na Gran
Canaria, který vám nabízí dvě osmnáctijamková hřiště, Jih a Sever. Salobre Sever je nejmladší z rodiny hřišť na ostrově
a ve srovnání s druhou osmnáctkou je
herně náročnější. Jeho design se dokonale snoubí se sopečnou krajinou ostrova
a vytváří dosud nepoznanou výzvu.

do svého loga, a najdete je rozeseté po
celé jeho ploše.
Součástí resortu je i nový pětihvězdičkový Sheraton, kde hotel coby ubytovací zařízení povýšili na umělecké
dílo – 313 pokojů je citlivě rozděleno
do několika sektorů a relaxačních zón
s různými bazény. Hosté tu vždy naleznou dostatek soukromí i při zaplněné
kapacitě. Jeho unikátem je Sunset Area
(Zóna západu slunce), kde najdete samostatný bazén a speciální relaxační
lůžka, ze kterých lze každý večer sledovat slunce zapadající přes hory do
moře. A věřte mi, jde o dechberoucí
scenérii.
Poslední hřiště, které jsme navštívili,
bylo El Cortijo Club de Campo. Leží jen
šest kilometrů od hlavního města Gran
Canaria Las Palmas v blízkosti dálnice
GC-1. Patří k nejdelším hřištím ve Španělsku, jeho design nabízí šest různých
odpališť na každé jamce, a tak si zde
hru užije opravdu každý.
El Cortijo si vás získá svou polohou
ve třech různých údolích, provádějících vás pestrými druhy místní ﬂory.
Až máte pocit, jako byste se procházeli botanickou zahradou. Najdete tu
celkem šest jezer, dodávajících hřišti
osvěžující ráz a zároveň tvořících
záludné překážky.
Už na první jamce pochopíte, že tato
osmnáctka nebude patřit k nejsnadnějším. Úvodní par 4 je ostrý levý dogleg
na konci s grínem chráněným precizně
umístěnými bankry. Třináctka je jamka,

El Cortijo si vás získá svou polohou ve třech různých
údolích, provádějících vás pestrými druhy místní
flory. Až máte pocit, jako byste se procházeli
botanickou zahradou.
My jsme hráli Salobre Jih, které nás oslnilo
svou hornatou scenérií a zelenými fervejemi vinoucími se hlubokým kaňonem.
Jeho kopcovitý terén dal vzniknout půvabným jamkám s vyvýšenými odpališti.
Jako příklad jmenujme čtrnáctku s parem 3, jež se hraje z výšky na oválný
grín chráněný skálou, nebo trojku, opět
par 3, kde je situace obdobná, pouze
s tím rozdílem, že mezi vámi a grínem
číhá voda.
Salobre je mimořádně příjemný golfový
zážitek, který umožňuje i začátečníkům
bez většího stresu hrát každou jamku.
Poznávacím znakem jsou masivní kaktusy ve tvaru svícnů, které hřiště přijalo
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kterou si zapamatujete, protože je to
poměrně dlouhý par 3 hraný z výšky na
grín lemovaný po půlce svého obvodu
bankrem. Na šestnáctce si vychutnáte
dlouhý par 5, na jehož konci najdete
velmi úzkou přístupovou cestu na grín,
chráněnou po levé straně bankrem
a po pravé jezerem.
Kromě hřišť je na ostrově nepřeberná
nabídka ubytování všech kategorií
a velikostí. Společnost Lopesan vlastní
tři pětihvězdičkové hotely, Villa del
Conde, Baobab Resort a Costa Meloneras, a zároveň řetězec hotelů Ifa.
Hotel Costa Meloneras je největší ve

UŽITEČNÉ INFORMACE
Tel.: +34 928 762 581
Web: www.maspalomasgolf.net
Email: reservas@maspalomasgolf.net
Meloneras Golf
Adresa: Autopista GC 500, s/n,
351 00 Meloneras, Gran Canaria
Tel.: +34 928 145 309
Web: www.lopesanhotels.com/golf
Email: melonerasgolf@lopesanhr.com
Anfí Tauro
Adresa: GC-1-Km. 61. Barranco
del Lechugal, Valle de Tauro s/n.,
351 38 Mogán, Gran Canaria
Tel.: +34 928 363 780
Web: www.anﬁtauro.es
Email: golf@anﬁ.es
Salobre Golf & Resort
Adresa: Urb. Salobre Golf & Resort,
GC01 Motorway, km 53, 351 00 Maspalomas, Gran Canaria
Tel.: +34 928 010 103
Web: www.salobregolfresort.com
Email:
reservation@salobregolfresort.com,
comercial@salobregolfresort.com
El Cortijo Club de Campo
Adresa: Autopista Sur GC-1. Kilómetro 6,
4, 352 13 Telde, Gran Canaria
Tel.: +34 928 711 111
Web: www.elcortijo.es
Email: clubcampo@elcortijo.es

Španělsku a druhý největší v Evropě
s neuvěřitelnými 1 136 pokoji. Německá společnost Seaside Hotels disponuje rovněž třemi pětihvězdičkovými hotely, Grand Hotel Residencia,
Palm Beach a Sandy Beach.
Zajímavá je také futuristická budova
H10 Playa Meloneras známého řetězce
s komfortními pokoji s vyhlídkou na
moře a restaurací Gaudí á la carte. Nenechte si ujít její vynikající desert s názvem Čokoládový bonbón. Nabídka
je takřka nekonečná a každý si vybere
podle svého vkusu.
Gran Canaria snadno poslouží jako
synonymum pro mimořádně kvalitní
a zároveň rozmanitá golfová hřiště.
Každé je jiné, každé je něčím zajímavé. Gran Canaria není destinace,
kam vás to už podruhé nepotáhne,
sem se budete za golfem a sluncem
rádi opětovně vracet!

