Royal Golf Club Mariánské Lázně
Opis ośrodka
Royal Golf Club Mariánské Lázně ma ponad stuletnią historię. Klub został założony w 1905 roku w
obecności angielskiego króla Edwarda VII, który stał się jego oficjalnym patronem. W Mariańskich
Łaźniach znajduje się 18-dołkowe pole golfowe z par 72.

Pierwotne pole golfowe miało tylko 9 dołków. Kolejne dziewięć ukończono w 1923 roku. Od momentu
powstania ośrodek golfowy zyskał popularność wśród profesjonalistów z Czechosłowacji
i z zagranicy. W 1935 r. odbyły się tu pierwsze Otwarte Mistrzostwa Czechosłowacji z udziałem
najlepszych europejskich graczy. Do dziś jest to jedno z najpiękniejszych i najchętniej odwiedzanych
pól golfowych w Europie. Po drugiej wojnie światowej rozwój pola zatrzymał na dziesięciolecia.
Ponownego okresu rozkwitu resort doświadczył dopiero po rewolucji w 1989 roku. Dzięki decyzji Jej
Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II. pole golfowe w 2003 roku uzyskało tytuł Royal Golf Club.
Dwa lata później Jego Królewska Wysokość hrabia Wessexu, Książe Edward, osobiście uczestniczył w
uroczystościach z okazji setnej rocznicy założenia klubu 18-dołkowe mistrzowskie pole golfowe
Mariánské Lázně znajduje się w zachodnich Czechach na wysokości 787 metrów nad poziomem
morza. Jego autorem jest szkocki profesjonalista Robert Doiga z Musselburgh, który osobiście
nadzorował jego budowę. Pole wymaga głównie technicznej gry w przepięknej okolicy otoczonej
lasami. Znajdują się tu mniejsze green’y, bunkry osadzone w lokalnym krajobrazie oraz inne
naturalne i sztuczne przeszkody. Dla rodzin z dziećmi, grup treningowych oraz indywidualnych gości
są do dyspozycji obszary treningowe. Publiczne pole Chip & Putt ma 9 dołków o trudności par
3. Uderzenia można ćwiczyć na driving range z 36 stałymi obszarami tee. Można wypożyczyć pełny
sprzęt do gry. Na południe od Mariańskich Łaźni w miejscowości Úsovice znajduje się kryte

zaplecze. Na dwóch Full Swing symulatorach można trenować przez cały rok. Członkowie klubu
otrzymują różne korzyści w partnerskich resortach golfowych. Zaplecze dla golfistów zapewniają
klub, restaurację, bar klubowy lub V.I.P. salon. Regularnie odbywa się tu wiele turniejów w tym.
europejska seria PGA, pokaz profesjonalnego golfa oraz wiele innych wydarzeń sportowych
i towarzyskich. W wolnych chwilach można wybrać się na wycieczkę do znanego na całym świecie
uzdrowiska z przepiękną kolumnadą i śpiewającą fontanną.
Destynacja

Czechy Zachodnie

Trasa

0 km | 0 Godziny

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Golf

Miejsca w okolicy znane z filmów
Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň mou...: , GPS: 50.004167,12.606389

Historie, które miały miejsce w okolicy
Golf s královskou licencí: , GPS: 49.9791244,12.7360731
Kynžvart kancléře Metternicha: , GPS: 50.004311492268,12.605137825012
Zima plná královských zážitků: , GPS: 49.9645986,12.7011977

Polecane miejsca
Hostinec U pejska a kočičky - penzion: , Tel: +420354622490, Email:
upejskaakocicky@email.cz, Adresa: Závišín 35, Mariánské Lázně, GPS: 49.97605,12.74798889
Hostinec U pejska a kočičky: , Tel: +420354622490, Email: upejskaakocicky@email.cz,
Adresa: Závišín 35, Mariánské Lázně, GPS: 49.97605,12.74798889
Café Praha - lázeňská kavárna: , Tel: +420354672111, Email: recepce@lazne-kynzvart.cz,
Adresa: Lázeňská 295, Lázně Kynžvart, GPS: 50.0078856,12.6322736

