Golf &Spa Resort Konopiště
Popis resortu
Golf & Spa Resort Konopiště se nachází ve Středočeském kraji pouhých 50 kilometrů od Prahy.
Najdete zde dvě mistrovská 18 jamková hřiště, obě mají par 72. První hřiště se jmenuje Radecký a
druhé d´Este. Pro veřejnost je určené 9 jamkové hřiště Public Course, které má par 29.

Hřiště Radecký je vybudované v lehce zvlněné krajině. Nechybí zde písečné bunkery, vodní překážky
ani vzrostlé stromy. Toto hřiště nabízí kvalitní a přehledné fairwaye. Proto se hodí pro méně zkušené
hráče či ke snížení handicapu. Hřiště d´Este je mnohem otevřenější. Rozkládá se v polích, stromy na
ploše jsou poměrně nízké a v okolí je vysoká tráva. Greeny jsou rozlehlé, fairwaye upravené a
prostorné. Jamka číslo 9 nabízí ostrovní green a náročná jamka číslo 18 končí mezi vodní plochou a
stromy. Na Public Course mohou hrát návštěvníci, kteří nemají Osvědčení pro hru na hřišti (tzv.
Zelenou kartu). Hřiště je dlouhé, vhodné pro začátečníky, nezkušené hráče a děti. Na hřišti jsou
písečné bunkery a vodní překážka. Golfové vybavení je možné si v resortu zapůjčit. Je zde také
driving range s krytými odpališti, putting green, chipping a pitching area a cvičné bunkery.
Návštěvníci mohou využít výcvikové kurzy pod dohledem profesionálních trenérů, dvě restaurace,
stylové ubytování v zámečku a přilehlých budovách, wellness centrum a parkoviště resortu. V okolí
jsou kvalitní cyklotrasy, klub zajišťuje vyhlídkové lety balónem nebo výlety do nedalekých zámků
Konopiště a Jemniště. V zimním období areál provozuje 300 metrů dlouhou a osvětlenou sjezdovku a
kvalitně upravené běžecké trasy.
Destinace

Střední Čechy

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Golf

Filmová místa v okolí
Iluzionista: , GPS: 49.775181,14.654227
Vesničko má středisková: , GPS: 49.770556,14.531111
Vesničko má středisková: , GPS: 49.720556,14.503333

Doporučená místa
Turistické informační centrum Týnec nad Sázavou: , Tel: +420317729050, Email:
ic@centrumtynec.cz, Adresa: Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou, GPS: 49.82984444,14.59065
Turistické informační centrum Benešov: , Tel: +420317726004, Email:

infocentrum@kicbenesov.cz, Adresa: Masarykovo náměstí 230, Benešov, GPS:
49.7832231,14.6900131
Vodácké a turistické centrum Bisport: , Tel: +420777335618, Email: info@bisport.cz,
Adresa: Ing. Fr. Janečka 511, Týnec nad Sázavou, GPS: 49.8323311,14.5904992
Hotel Benica: , Tel: +420317725611, Email: info@benica.cz, Adresa: Ke Stadionu 2045,
Benešov, GPS: 49.7760342,14.6763025
Hotel Atlas: , Tel: +420317724771, Email: info@hotel-atlas.cz, Adresa: Tyršova 2063,
Benešov, GPS: 49.7811283,14.6841067
Hotel Týnec: , Tel: +420774443854, Email: lucie@hoteltynec.cz, Adresa: Klusáčkova 2, Týnec
nad Sázavou, GPS: 49.82984444,14.59065

