Golf Resort Karlovy Vary
Popis resortu
Golf Resort Karlovy Vary má dlouholetou historii, která sahá až do počátku minulého století. Golfové
hřiště se nachází 5 kilometrů od Karlových Varů u obce Olšová Vrata. Patří mezi nejznámější a
nejvyhledávanější golfové resorty v České Republice. Mistrovské 18 jamkové hřiště má obtížnost par
72. Golf Club Karlovy Vary byl založen v roce 1904 a původní 9 jamkové hřiště se nacházelo v jižní
části lázeňského města. Nové hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce 1933. Jeho autorem je známý
pařížský architekt C. Noskowski. Sportovní golfový areál najdete jen pár kilometrů od centra
lázeňského města u hlavního silnice na Prahu. Rozkládá se v klidném prostředí luk a lesů na okraji
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Hřiště i jednotlivé jamky obklopují vzrostlé stromy, keře a
květiny. Délka hrací plochy je 6195 metrů, každá jamka nabízí bílé a žluté odpaliště pro muže a
modré a červené pro ženy. Hru komplikují písečné bunkery a přírodní vodní plochy, přesto zde
najdete dostatečně široké fairwaye a velké greeny. Pro trénink je k dispozici driving range a moderní
Indoor Golf Resort. Ten je vybaven dvěma simulátory Full Swing, velkým putovacím greenem,
drivingem s odpaly do sítě a profesionálním analyzátorem švihu. Golf Club Karlovy Vary poskytuje
klubové členství s řadou benefitů. Aktivně se věnuje mládeži a nabízí výukové kurzy pro začátečníky i
pokročilé. V prostorách nové klubovny, která získala několik architektonických ocenění, se nachází
stylová restaurace, bar, relaxační centrum, prodejna golfového vybavení, apartmá "HOLE IN ONE",
kosmetický salon a kompletní sociální zázemí. Návštěvníci mohou také využít půjčovnu golfových
holí, golfových setů, vozíků a autíček buggy. V resortu se každoročně pořádá řada privátních,
klubových i otevřených turnajů. Jeden z nejatraktivnějších se pravidelně koná v rámci Mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary.
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Destinace

Západočeské lázně

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Golf

Filmová místa v okolí
Edith Piaf: , GPS: 50.219882,12.87894
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.2210822,12.8798372
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.225198,12.881846
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.227589,12.879394
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.222884,12.88353
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.221686,12.881003
A na červený koberec právě přichází...: , GPS: 50.228575,12.877117
Tady to Bonda otrávilo...: , GPS: 50.21882,12.880724
Protřepat, nemíchat...: , GPS: 50.224907,12.882443

Příběhy, které se odehrály v okolí
V zimě zahřejí nejvíc: , GPS: 50.2318521,12.8719616
Hotel Imperial a zlaté časy Karlových Varů: , GPS: 50.2194338,12.8865083

Doporučená místa
Lázeňská léčebna Mánes: , Tel: +420353334111, Email: info@manes-spa.cz, Adresa:
Křižíkova 13, Karlovy Vary, GPS: 50.2225639,12.8696639

