2
9 10 11
3

1
1. Karlovy Vary
5
4
2. Praha-Motol
8
ˇ
3. Karlstein
4. Mariánské Lázneˇ
5. Cihelny
ˇ ˇ
6. Konopiste
ˇ
7. Podebrady
˚
8. Darovanský dvur
9. Beroun
ˇ
10. Berovice
11. Prague City GC - Zbraslav

7

6

Golf i Tjeckien
– 11 banor i Karlovy Vary, Cihelny,
Karlstejn, Mariánské Lázne, Konopiste,
Beroun, Berovice, Podebrady och Prag
^

^

^

^

^

Upplev en högklassig golfsemester i det eftertraktade Tjeckien, som erbjuder golfbanor i absolut världsklass! Här ﬁnns välskötta golfklubbar och
banor från början av 1900-talet.
En golfresa till Tjeckien betyder också god mat
och dryck, nöjen och kulturupplevelser utöver det
vanliga. Hotellen i anslutning till de olika golfbanorna håller en hög standard med alla tänkbara
bekvämligheter, och kurorterna Karlovy Vary och
Mariánské Lázne har även fantastiska spa-möjligheter. På de olika golfklubbarna ﬁnns golfshop,
caddies, möjligheter till uthyrning av golfbil samt
ett brett utbud av restauranger och barer.
^

Konopiste

18 hål, 6484 m, par 72.
Terräng: skogig, många bunkrar.
En av de vackraste golfanläggningarna i Tjeckien, ca 40 km söder om
Prag. Designad av John Burns och
konstruerad för både nybörjare och
avancerade spelare.

9 hål 3063 m, 9 hål 2947 m,
par 72 med möjlighet att kombinera
tre 9-hålsbanor.
Terräng: park och lätt kuperad.
Säsong: hela året.
Är ursprungligen ett mindre gods
beläget strax utanför Plzen. På
området finns hotell och konferensanläggning samt simbassäng,
driving range och restauranger.
Närheten till Plzen, det moderna
ölets födelsestad, gör Darovanský
˚ till en av de mest spännande
dvur
och avkopplande platserna att spela
golf i Tjeckien.

Embassy ***

Romance ****

Bohemia ***

Parkhotel Golf ****

^

^

^

Hotell i Prag

Du kan åka tåg, flyga eller bila
själv till Tjeckien. Alla resfakta,
priser och övrig information finns
på separat blad.

I Prag finns ett stort antal hotell
i alla prisklasser att välja mellan.
För en fullständig förteckning
hänvisar vi till vår huvudkatalog.

18 hål, 5837 m, par 72.
Terräng: kuperad.
Modern, varierad bana i kuperad
terräng, ca 35 km nordväst om
Prag. Ett flertal konstgjorda sjöar
erbjuder stora utmaningar.

Prague City Golf Club

18 hål, 5090 m, par 70.
Terräng: kuperad.
Säsong: hela året.
Prags första 18-hålsbana, belägen
i Zbraslav i Prags södra utkanter.
Ritad av britten
Jeremy Ford. Erbjuˇ
der exklusiva faciliteter med bl a en
18-håls putting course ”Himalaya”,
inspirerad av St. Andrews.

°
Ruze
***

Modernt mellanklasshotell i
Karlovy Vary bredvid kolonnaden.
20 dubbelrum, dusch/wc.
Restaurang.
Adress: I. P. Pavlova 1/506,
Karlovy Vary

Trevligt mellanklasshotell i
Karlovy Vary.
40 rum, dusch/wc, tv.
Kurbehandling, restaurang och
nattklubb.
Adress: Trziste 37, Karlovy Vary

Bekvämt hotell nära golfbanan i
utkanten av Mariánské Lázne.
Fullt utrustade dubbelrum och sviter;
café, vinstuga, restaurang, pool, bastu,
solarium, massage, tennis-bana.
Adress: Zádub 580, Mariánské Lázne
^

^

Resfakta

Berovice

Bellevue ***

Fyrstjärnigt hotell i Podebrady.
51 rum och 8 sviter.
D/wc, TV och minibar.
Adress: Námestí T.G Masaryka c.
654/III, Podebrady
^

Bekvämt hotell i kurortsområdet i
Mariánské Lázne.
77 rum, 4 sviter, d/wc, sat-tv, telefon;
snack-bar, café, restaurang, nattklubb, bastu, solarium, massage.
Adress: Hlavní trída 100,
Mariánské Lázne

18 hål, 6145 m, par 72.
Terräng: varierad.
Nyanlagd luxuös bana drygt 30
km sydväst om Prag. Ritad av
kanadensaren Les Furber med stor
respekt för naturen och det omgivande landskapet. Balanserad
mix av plan och kuperad terräng
med bl a fyra sjöar.

^

Nyöppnat trestjärnigt hotell beläget
mitt i Karlstejn.
15 rum, alla med d/wc, tv.
Restaurang och pub. Bevakad gratis
parkering.
Adress: Karlstejn 13

^

^

Koruna ***

Högklassigt hotell beläget mitt i
Karlovy Vary.
Rum med dusch/wc, tv.
Två restauranger.
Adress: Nová Louka 21,
Karlovy Vary

^

^

Världsklassiker, även om man inte
skulle vilja bo där är det ett måste.
Två restauranger, casino, barer,
sauna och fitnesscenter.
Adress: Mírové námestí 2,
Karlovy Vary

^

Grandhotel Pupp *****

^

18 hål, 6361 m, par 72, SSS 72.
Terräng: ”easy bogey, svår birdie”.
Säsong: april–oktober.
Bana med ett fantastiskt läge i ett
vackert landskap med utsikt över
ˇ
det majestätiska slottet i Karlstejn.
Terrängen är backig med skog, två
sjöar och ett flertal sandbunkrar.

Darovanský dvur

Beroun

^

18 hål, 4542–5533 m, par 70.
Terräng: teknisk bana, skotsk typ.
Säsong: april–oktober.
Cihelny är belägen i den vackra
naturen nära den berömda kurorten Karlovy Vary. 18-hålsbanan
som ritades 2001 av projektgruppen Gary Player Design Company.

18 hål, 6042 m, par 72.
Golfbanan i Podebrady är vackert
belägen i låglänt terräng vid Elbes
norra strand. Tre tjeckiska arkitekter har bidragit till att skapa
en 18-hålsbana av mycket hög
kvalitet, färdig år 2000. En resa hit
kan med fördel kombineras med
vistelse på något av stadens kurˇ
hotell. Podebrady
är känt för sina
hälsobringande källor och
sitt glasbruk.

^ ^ ^

Karlstejn

Cihelny

Podebrady

^

9 hål, par 70, SSS 70.
Säsong: hela året.
Bana i Prags omedelbara närhet med
allt vad det innebär beträffande hotellalternativ och nöjesutbud. Byggd
år 1926 inom stadens gränser.

18 hål, 6195 m, par 72, SSS 72.
Säsong: maj–oktober.
Denna klassiska golfbana invigdes
1905 av den brittiske kungen
Edward VII. Banan ägs av staden
och har ett långtidskontrakt med
golfklubben. Man har behållit den
ursprungliga designen inspirerad av
den romantiska eran.

˚

GC Praha-Motol

Mariánské Lázne

^

^

18 hål, 6226 m, par 72, SSS 72.
Terräng: backig.
Säsong: april–oktober.
Golfbanan i den världsberömda
kurorten Karlovy Vary grundades
1904 och är den äldsta golfklubben i Tjeckien. Golfbanans
placering i det varierade och
bergiga landskapet gör den till en
av de vackraste anläggningarna i
centraleuropa.

^

Karlovy Vary
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