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BORGO EGNAZIA
Sen pro golfové rodiny

San Domenico – jediný links v celé Itálii
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Tu situaci asi dobře znáte. Plánuje se letní rodinná dovolená, on by hrál rád golf, ona
o tom nechce ani slyšet. Je to přece rodinná dovolená a představa manžela mizícího
na pět hodin v nedohlednu nezní zrovna lákavě. Ona se přece o děti stará celý rok
a alespoň o dovolené si chce odpočinout.
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TIP NA DOVOLENOU – PUGLIA

Mistrovskou osmnáctku zdobí řada překážek, kromě zastrašujících bankrů je to i voda.

TEXT A FOTO:

HELENA WOODCOCK
Na tyhle rodinné debaty teď můžete zapomenout, protože v Itálii, jedné z našich
oblíbených prázdninových destinací, právě otevřel své brány resort, který zaručeně
potěší všechny podobně se hašteřící páry.
Borgo Egnazia je nový pětihvězdičkový
resort v oblasti Puglia, tedy ve známém
„podpatku“ Itálie. Pod pojmem resort se
vám nejspíše vybaví španělské hotely
s golfovými hřišti a tak trochu dovolená

bavit. Poté se vaše paní může plně
oddat relaxaci v hotelových lázních.
No a vy se mezitím můžete beztrestně
odvelet na golfové hřiště.
Borgo Egnazia znamená výběr z několika druhů ubytování, majících však jedno
společné, a sice věrnost místní architektonické tradici. Zapomeňte na rezidenční zástavbu připomínající nadzemní garáže a slučující se v mrtvá města duchů.
Představte si malebné městečko uprostřed italského venkova, které vypadá,
jako by tu stálo věky, ale v podstatě bylo
vybudováno nedávno.
Vyberte si, kde chcete bydlet. Jste-li velká rodina, můžete si pronajmout jednu

San Domenico je unikátní hned v několika ohledech.
Předně je to jediné mistrovské hřiště na jihu Itálie
a zároveň jde o jediný links v celé zemi.
podle očekávání bez nějakého překvapení. Toho se v Itálii rozhodně bát nemusíte. Borgo Egnazia, jak samo poměrně mysteriózně znějící jméno napovídá,
pro vás chystá příjemná překvapení
v mnoha ohledech.
Předně, hovoříme-li o rodině, resort disponuje dětským klubem, kam vaše unavená manželka může s klidným svědomím odložit ratolesti s pocitem, že
o ně bude profesionálně postaráno
a že se děti zároveň budou báječně
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z 28 třípokojových vil se soukromým bazénem a střešní terasou s úžasným výhledem na několik set metrů vzdálené
Jaderské moře. Pokud je pro vás toto
ubytování příliš prostorné, máte dále na
výběr mezi 93 domky s jedno- či dvoupokojovými apartmá nebo jedním ze
63 vkusně zařízeným pokojů v hotelu
Borgo Egnazia. Místní architekt odvedl
fantastickou práci a vytvořil místo s mimořádně příjemnou a autentickou atmosférou italského venkova.

Městečko slibuje životem pulzující
ruch s prostory vyplněnými místní
zelení a prastarými olivovníky, náměstí
s kavárnami, restauracemi a obchody
a velký venkovní bazén.
Od moře ho nedělí nic jiného než osmnáctijamkové mistrovské golfové hřiště
San Domenico. Ačkoliv je v Evropě prakticky neznámé, v Itálii má velmi dobrou
pověst. San Domenico také dobře znají
hráči Challenge Tour, neboť se tu už pětkrát konalo finále této série, což jen potvrzuje jeho vysokou kvalitu.
I když resort Borgo Egnazia oficiálně
otevřel teprve před několika dny, San
Domenico vstoupilo do své první sezony
už v roce 2003. Za sedm let své existence hřiště vyzrálo a nyní je ve špičkové
kondici. Hřiště s gríny vymodelovanými
v souladu s požadavky USGA má par 72
a měří přes 6 300 metrů. Design je dílem
společnosti European Golf Design, která
v České republice stvořila soukromé hřiště Casa Serena nedaleko Kutné Hory.
San Domenico je unikátní hned v několika
ohledech. Předně je to jediné mistrovské
hřiště na jihu Itálie a zároveň jde o jediný
links v celé zemi. Jak se na správné linksové hřiště sluší a patří, budete s každou další hrou čelit jiným podmínkám v důsledku
měnícího se větru vanoucího od moře.
Dobrá zpráva ale je, že oproti skotskému zápasu s přírodními živly všeho druhu tak typického pro linksová hřiště,

výlet. Resort Borgo Egnazia není nikterak odříznutý od světa a do půl hodiny budete ve svérázných jihoitalských
městech na zmrzlině nebo můžete poznávat chráněné domy s kamennou
střechou zvané trulli v městečku Alberobello, jež jsou na seznamu památek
UNESCO.

Vítr vanoucí od moře a nepříjemný raf – i to jsou tradiční nástrahy linksových hřišť.

v Itálii si budete užívat golf s do zad
příjemně hřejícím sluncem. Vítr nebude
vaším jediným protivníkem. Hřiště je
bohaté na chytře umístěné bankry, jasně vymezené ferveje a zajímavě tvarované gríny. Připravte se tedy na inteligentní golf s rozmyslem.
Hřiště podobně jako ubytování maximálně respektuje tradici italského venkova
a ráz zdejší krajiny. Původní flóra obývající pozemek před výstavbou hřiště byla
citlivě navrácena zpět a vine si svou cestu okolo jednotlivých jamek. Podobně
byla do obrazu hřiště zakomponována
skalnatá místa, která byla součástí původní krajiny. Opravdovou značkou jsou
však pokroucené staleté olivovníky, které vám nedají zapomenout, v které že to
části Itálie se právě nacházíte a němou

Novotou zářící resortní hotel
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výpověď o vaší hře budou podávat ještě
po mnohá století.
Kombinace slunce a linksového golfu zní
atraktivně sama o sobě, ale na San Domenicu nebudete ochuzeni ani o tak důležitou dech beroucí přírodní scenérii. Na
severní straně se rozkládají prastaré olivové sady a pole, jižní hranici pak netvoří
nic jiného než blankytné Jaderské moře.
Uvidíte ho z každého místa na hřišti, ale
rozhodně si objednejte skleničku dobrého místního vína a vystoupejte po hře na
střechu klubovny, z níž si pohled na mořskou hladinu užijte se vším všudy.
Klubovna vám po golfu poskytne příjemný chládek a stín a nabídne, jak již bylo
řečeno, vynikající italské víno i zdejší fantastickou kuchyni. Připravte se na večeře
o čtyřech až pěti chodech, které si ale
opravdu vychutnáte. Lehce stravitelné
pokrmy jsou připraveny z místních zcela
základních ingrediencí, zkombinovaných
do lahodných harmonických chutí.
Z Puglie pochází, jak by se dalo předpokládat, nejkvalitnější olivový olej na světě, který si při testování místních specialit užijete. Historii a techniku jeho výroby
zachycuje fascinující příběh a určitě byste do rodinného negolfového programu
měli zařadit návštěvu jedné z lisoven.
Důvodem, proč je Puglia ideální pro vaši golfově-rodinnou dovolenou, je to, že
hřiště je přede dveřmi hotelu, takže po
hře ještě stihnete vzít rodinu na pěkný

V souvislosti s otevřením hotelu máte
nyní možnost svou dovolenou pořídit
levněji. Při rezervaci do 31. května 2010
dostanete 20% slevu z momentální pultové ceny pokoje. Balíček „Objevte Puglii
a Borgo Egnazia“ je k dispozici za 190 euro
pokoj/noc a jako bonus získáte poukázku na ubytování na jednu noc zdarma,
platnou do konce roku 2010. Nejnižší
standardní cena za ubytování načíná na
208 euro pokoj/noc.
Green fee na San Domenicu vyjde na
120 euro, ale jako hoteloví hosté máte
nárok na slevu. Borgo Egnazia leží
60 km od dvou mezinárodních letišť
Bari a Brindisi, takže vhodné spojení
najdete snadno. Takže v návštěvě vám
už nic nebrání.

UŽITEČNÉ INFORMACE

SAN DOMENICO
Adresa: C. da Masciola, 72010 Savelletri
di Fasano (Brindisi), Italy
Web: www.sandomenicogolf.com
E-mail: info@sandomenicogolf.com
Tel.: +39 080 482 92 00
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (v yardech): 6 388 (bílá) |
5 993 (žlutá) | 5 588 (černá) |
5 158 (červená)
Green fee: 120 €
Více informací na
www.borgoegnazia.com
www.sandomenicogolf.com
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