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ZIMNÍ ÚNIK

La Torre

Skotsko je krásná země – divoká, rozervaná a s úchvatnou scenérií. Ale v zimních
měsících tu opravdu být nechcete. Natož uvažovat o hraní golfu. Počasí je vskutku
nemilosrdné – fouká silný vítr, prší, rozední se krátce před devátou a už v půl čtvrté
odpoledne bude šero. Jistě chápete, že takové podmínky volají po cestě do slunné
destinace, jako je třeba Španělsko.

Text a foto:

Helena Woodcock
Moje nedávná španělská mise mne zavedla do dvou regionů – nejdříve do
provincie Murcia a následně do regionu
Andalusie. Jakkoliv odlišné byly obě tyto
zkušenosti, společný jmenovatel je zřejmý – golf, golf a zase golf.
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Provincie Murcia leží v jihovýchodní části Španělska a dosud patří k oblastem,
které turisté ještě zcela neobjevili. Je to
jedno z těch vzácných míst, jenž stále
nabízí autentický španělský zážitek. Ve
vnitrozemí panuje v létě velmi suché
a horké podnebí a teploty dosahují až
45 °C, takže na toto období si svůj golfový výlet neplánujte.
Naopak v měsících, kdy se jak v České
republice, tak ve Skotsku o slovo hlásí

zima, je ten pravý čas vyrazit. Příjemné
teploty okolo 20 °C a 300 slunečných dní
v roce jsou dostatečnou zárukou, budou
ideálním balzámem na duši a nabídnou
také příhodné podmínky pro golf.

NA STEZCE JACKA NICKLAUSE
V Polaris World Golf Resorts vědí, jak golfisty rozmazlovat. Nabízejí celkem šest
golfových hřišť na takzvané Nicklaus Golf
Trail. Jsou od sebe vzdálena do 25 km

DO ŠPANĚLSKA

a transport mezi nimi je součástí poskytovaného servisu. Jak se dá předpokládat,
všechna byla navržena firmou Nicklaus
Design. Dále přidejte dva prvotřídní hotely, tenisové kurty, fitness, lázně, restaurace,
bary, obchody a dvě mezinárodní letiště
(Murcia a Alicante) v blízkosti resortu –
ideální mix pro zimní golfový únik.

Osmnáctku La Torre máte přímo přede
dveřmi. S parem 68 a délkou 5 403 m
bude pohodovým a pozvolným začátkem vaší golfové dovolené. Coby hosté
máte slevu na green fee a zaplatíte 55 €,
což je o 25 € méně než pro veřejnost.
Stejné cenové podmínky platí i pro
ostatní hřiště na Nicklaus Trail.

Osobně jsem měla příležitost vyzkoušet
pětihvězdičkový Intercontinental La Torre Golf Resort a zážitek to byl více než
příjemný. Hotel se nachází na břehu jezera s výhledem na golfové hřiště. Pokoje jsou velice prostorné a komfortní
s moderními prvky. Cena za dvoulůžkový
pokoj začíná na 119 €, což je vzhledem
ke kvalitě velmi dobrá zpráva.

Dalším hřištěm, které byste měli hrát, je
El Valle. Sled jamek s parem 71 o délce
6 185 m se táhne půvabným pouštním
údolím a získá si vás jak chytrým designem, tak scenérií, která je dokonalým
kontrastem zelených fervejí a grínů a vyprahlých skal v jejich pozadí. Taktika velí
hrát přesně, nikoliv „na sílu“. Spíše než
ranařům vyhoví přemýšlivým golfistům.
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Podobně jako většina španělských hřišť
(platí to pro všechna hřiště na Nicklaus
Trail) je obklopeno nemovitostmi. Domy
jsou ve většině případů v bezpečné vzdálenosti od fervejí a odpališť, ale v několika místech „sedí“ přímo na odpalištích,
což při hře není zrovna příjemné.
První resort, který Polaris World otevřel
v roce 2005, byl Mar Menor Golf Resort.
I zde najdete luxusní pětihvězdičkový hotel Intercontinental a okolo se vinoucí
hřiště. Ve srovnání s El Valle je Mar Menor
(par 72) shovívavější. Očekávejte široká
odpaliště a rozlehlé ferveje, jež nějakou
tu chybu odpustí.
Okolo hřiště neustále probíhá výstavba
nemovitostí. Místy si tu připadáte jako
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Mar Menor

Pětihvězdičkový Intercontinetal La Torre

na staveništi. Už dokončené domy jsou
zatím prázdné a ozvěna, kterou slyšíte
při zvýšení hlasu, poněkud umocňuje
dojem „města duchů“. Pokud ale hledáte klid a mír pro pohodový golf, tak
byste neměli Mar Menor minout.
Poslední hřiště, které jsem na Nicklaus
Trail navštívila, je signature hřiště Jacka

Hřiště opravdu stojí zato hrát, pokud
možno více než jednou. Mistrovská
osmnáctka má par 72 a délku 6 884 m.
Je vymodelována uprostřed typicky vyprahlé, prašně písčité krajiny provincie
Murcia a o to větší skýtá kontrast mezi
smaragdově zeleně zářícími fervejemi,
gríny a jejich okolím. Připravte se na pořádnou výzvu. Dramatické a záludné

V Polaris World Golf Resorts vědí, jak golfisty
rozmazlovat. Nabízejí celkem šest golfových hřišť
na takzvané Nicklaus Golf Trail. Jsou od sebe
vzdálena do 25 km a transport mezi nimi je
součástí poskytovaného servisu.
Nicklause, jediné, na jehož výstavbě se
osobně podílel. Na oficiální otevření
Condado de Alhama zatím čeká a slibuje, že se stane skutečným magnetem lákajícím golfisty k návštěvě Polaris World
Resorts.
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bankry, zvlněné gríny a pět jezer protkávajících hřiště vás udrží v pozoru
po celých osmnáct jamek.
Design hřiště funguje na principu risk/
reward strategie – pokud zariskujete
a záměr se podaří, budete mít o moc

jednoduší přístup na grín. Pokud vám
záměr nevyjde, očekávejte náročný boj
o dobré skóre. Popravdě řečeno, i když
jste golfista sázející na jistotu, budete
zde těžko odolávat pokušení zkusit to
naplno. Hřiště vás neustále nutí přemýšlet a taktizovat.
Opravdovou lahůdkou jsou první tři jamky. První, par 4, levý dogleg se širokou
fervejí poskytuje dostatek prostoru pro
vlastní realizaci. Druhá z vyvýšeného odpaliště nabízí dokonalý přehled o okolní
krajině, ale když si nedáte pozor, spolkne váš zbloudilý míček bujná vegetace
číhající nalevo. Na trojce si vychutnejte
par 3 s grínem chráněným třemi bankry
a odpalem přes písečnou planinu.

LA CALA A JEJÍ TŘI KORÁLKY
Nyní opustíme hřiště na Nicklaus Trail
a Polaris World Resorts a přesuneme se
400 km jižně do Andalusie. Branou do
regionu je letiště v Malaze. Andalusie
není pro cestujícího golfistu žádnou novinkou a totéž platí o resortu La Cala,
hojně navštěvovaného mimo jiné českou
klientelou. La Cala je strategicky umístěná 30 minut jízdy autem od Malagy
a 20 minut od Marbelly. Schovaná v horách nad pobřežím je dokonalým únikem od plážového šílenství, ale zároveň
zůstává pohodlně v dosahu.
Ve srovnání s Polaris World je La Cala bezesporu výrazně etablovanějším a vyzrálejším resortem. První z celkem tří hřišť
bylo otevřeno v roce 1989, resort tak
v letošním roce oslavil 20. narozeniny.
La Cala je zároveň oficiálně největším
golfovým komplexem ve Španělsku. Disponuje celkem třemi mistrovskými hřišti –

Campo Asia (nejstarší), Campo America
a Campo Europa a 6jamkovou tříparovou
akademií. Veškeré výukové golfové služby
poskytuje akademie Davida Leadbettera.
V závislosti na lokalitě mají všechna hřiště mnoho společného. Jsou kopcovitá,
místy až strmá, spíše než ferveje takřka
připomínající lyžařské svahy. Ferveje
očekávejte poměrně úzké a svažité, odpaliště často vyvýšená a gríny odměňující, když jich konečně dosáhnete. Každé
z hřišť si zároveň zachovává svůj osobitý
charakter a poskytuje netradiční golfový
zážitek prvotřídní kvality.
Campo Asia je nejstarší. Otevřené bylo
v roce 1989 a nabízí malebnou scenérii,
hodně vyvýšených odpališť a golf nahoru dolů. Campo America je v porovnání
s ostatními nejplošší – minimálně první

a koncentraci, abyste se vyhnuli překážkám v podobě vegetace, vody a samozřejmě bankrů.
La Cala ve vás bez pochyby zanechá
golfový zážitek, na který jen tak nezapomenete. Odpočinout si večer můžete
v hotelových lázních, ale připravte se
na to, že i coby hoteloví hosté zaplatíte
20 € za dvě hodiny a 40 € za celý den.
Hotel sám je postaven ve velice tradičním a impresivním andaluském stylu,
hostům až „vnucuje“ pocit, že jsou ve
Španělsku, ne jinde. Pokoje jsou komfortní, ale ve standardu neočekávejte
nadbytek prostoru. V zásadě se dá říci,
že v poměru k ceně je ubytování plně
odpovídající a splňující svůj účel. Základní balíček zahrnující 3× ubytování,
2× green fee a jednu večeři pořídíte už

V závislosti na lokalitě mají všechna hřiště mnoho
společného. Jsou kopcovitá, místy až strmá, spíše
než ferveje takřka připomínající lyžařské svahy.
Ferveje očekávejte poměrně úzké a svažité,
odpaliště často vyvýšená a gríny odměňující.
tři jamky, i když odpaliště té první je
umístěno vysoko na útesu nad samotnou dráhou a nabízí příležitost pro dokonalý úvodní drajv. Na jamce číslo 4
začíná opravdová výzva. Par 3 s velice
úzkou fervejí svažující se doprava a grín
obklopený vzrostlými stromy. Jamka číslo 6 je velice pěkný par 5, pravý dogleg
se širokou fervejí směrem do kopce
k vyvýšenému grínu.
Campo Europa je ze všech tří hřišť asi
nejextrémnější. Ferveje jsou poměrně
strmé a hra tu vyžaduje přesnost

od 242 €. Chloubou resortu je zcela jistě personál – jen málokdy se setkáte
s tak profesionálními a přitom neformálně přátelskými lidmi.
Obecně se dá španělský zážitek shrnout
slovy – velice příjemný. Pokud máte rádi
dovolenou ve stylu resortů poskytujících
veškerý komfort, zázemí a golf, pak je
uvedená konstelace přímo ideální. Záruka dobrého počasí a přijatelné ceny za
vysoký standard služeb jen umocňují
celkově atraktivní nabídku.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
POLARIS WORLD GOLF RESORT
Adresa: Villa Cashback, Buzon 166,
Hacienda Riquelme Resort, C.P.30590,
Sucina, Murcia, Spain
Web: www.polarisworld.com,
www.nicklausgolftrail.es
Email: enquiries@polarisworld.info
Tel.: +34 610 310 370
La Torre
Počet jamek: 18 | Par: 68
Délka (m): 5 403
Green fee: 65/80 € | 55 € (rezidenti)
El Valle
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka (m): 6 185
Green fee: 60/80 € | 45 € (rezidenti)
Mar Menor
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 128
Green fee: 50 € | 55 € (rezidenti)
Condado de Alhama
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 884

LA CALA
Adresa: La Cala Resort, Apdo. de Correos 106, La Cala de Mijas, Mijas Costa
29649, Málaga, Spain
Web: www.lacala.com
Email: golf@lacala.com
Tel.: +34 952 66 90 33
Green fee: 45–72 €/18 jamek
Campo Asia
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 5 925 (bílá) | 5 412 (žlutá) |
4 785 (modrá) | 4 467 (červená)
Campo America
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 5 987 (bílá) | 5 578 (žlutá) |
4 997 (modrá) | 4 605 (červená)
Campo Europa
Počet jamek: 18 | Par: 72
Délka (m): 6 014 (bílá) | 5 705 (žlutá) |
4 829 (modrá) | 4 556 (červená)

Polaris world
golf resort
La Cala – šestá jamka Campo America
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La Cala
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