Royal Golf Club Mariánské Lázně
Popis resortu
Royal Golf Club Mariánské Lázně má již více než stoletou historii. Klub byl založen v roce 1905 za
přítomnosti anglického krále Edwarda VII., který se stal jeho oficiálním patronem. V Mariánských
Lázních najdete 18 jamkové hřiště, které má par 72.

Původní golfové hřiště mělo pouze 9 jamek. Další devítka byla dostavěna v roce 1923. Hned od svého
vzniku byl golfový areál oblíbený mezi profesionály z Československa i ze zahraničí. V roce 1935 se
zde konalo první Otevřené mistrovství ČSR za účasti nejlepších evropských hráčů. Dodnes patří mezi
nejkrásnější a nejvyhledávanější hřiště v Evropě. Po druhé světové válce se rozvoj golfového areálu
na desítky let zastavil. Další rozkvět golfový resort zažil až po revoluci v roce 1989. Díky rozhodnutí
Její Výsosti královny Alžběty II. získalo hřiště v roce 2003 titul Royal Golf Club. O dva roky později se
stého výročí založení klubu osobně zúčastnil hrabě z Wessexu a Jeho královská Výsost princ Edward.
Mistrovské 18 jamkové hřiště Mariánské Lázně se nachází v západních Čechách v nadmořské výšce
787 metrů. Jeho autorem je skotský profesionál Robert Doiga z Musselburgh, který osobně dohlížel
na jeho výstavbu. Vyžaduje hlavně technickou hru v překrásné krajině obklopené lesy. Najdete zde
menší greeny, bunkery včleněné do místní krajiny a další přírodní i umělé překážky. Pro rodiny
s dětmi, tréninkové skupiny i jednotlivce jsou k dispozici cvičné plochy. Veřejné Chip & Putt hřiště
má 9 jamek s obtížností par 3. Odpaly je možné procvičovat na driving range s 36 pevnými odpališti.
Kompletní sportovní vybavení pro hru je možné si zapůjčit. Jižně od Mariánských Lázní v Úšovicích
se nachází indoorové zázemí. Na dvou Full Swing simulátorech lze trénovat celý rok. Členům klubu
jsou poskytovány různé benefity i v rámci partnerských golfových resortů. Zázemí golfistům
poskytuje klubovna, restaurace, klubový bar nebo V.I.P. salónek. Pravidelně se zde koná řada turnajů

vč. evropské PGA tour, exhibice profesionálního golfu a řada dalších sportovních i společenských
akcí. Ve volných chvílích lze vyrazit na prohlídku světoznámého lázeňského města s překrásnou
kolonádou a zpívající fontánou.
Destinace

Západočeské lázně

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Golf

Filmová místa v okolí
Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň mou...: , GPS: 50.004167,12.606389

Příběhy, které se odehrály v okolí
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

Doporučená místa
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

