Golf &Spa Resort Konopiště
Opis ośrodka
Golf & Spa Resort Konopiště znajduje się w kraju środkowoczeskim, zaledwie 50 km od Pragi.
Znajdują się tu dwa 18-dołkowe mistrzowskie pola golfowe, oba mają par 72. Pierwsze pole nazywa
się Radecký, a drugie d´Este. Publicznie dostępne jest 9-dołkowe pole, które ma par 29.
Pole Radecký zbudowane jest w lekko pagórkowatym terenie. Nie brakuje tu bunkrów piaskowych,
przeszkód wodnych czy wysokich drzew. Pole oferuje wysokiej jakości i przejrzyste fairway’e.
Dlatego jest odpowiednie dla mniej doświadczonych graczy lub do obniżenia handicapu. D'Este jest
bardziej otwartym polem. Rozkłada się na polach, drzewa na tym obszarze są stosunkowo niskie, a
trawa wysoka. Greny są rozległe, fairway’e dobrze utrzymywane i przestronne. Dołek nr 9 oferuje
green na wyspie a trudny dołek numer 18 kończy się pomiędzy powierzchnią wodną a drzewami.
Goście, nieposiadający Uprawnienia do gry na polu golfowym (tzw. Zielonek karty) mogą grać na
polu Public Course. Pole jest długie, odpowiednie dla początkujących, niedoświadczonych graczy
i dzieci. Na terenie pola znajdują się bunkry piaskowe oraz przeszkoda wodna. Sprzęt do gry w golfa
można wypożyczyć w resorcie. Znajdziemy tu również driving range z krytymi obszarami tee, putting
green, obszary chipping i pitching oraz bunkry treningowe. Goście mogą skorzystać z kursów pod
okiem profesjonalnych trenerów, dwóch restauracji, stylowych pokoi w rezydencji i w przyległych
budynkach, z centrum wellness i parkingu resortu. W okolicy znajdują się dobre trasy rowerowe,
klub oferuje loty widokowe balonem lub wycieczki do pobliskich zamków Konopiště i Jemniště. Zimą
w ośrodku znajduje się oświetlony stok narciarski o długości 300 metrów i dobrze przygotowane
trasy biegowe.
Destynacja

Czechy Środkowe

Trasa

0 km | 0 Godziny

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Golf

Miejsca w okolicy znane z filmów
Iluzionista: , GPS: 49.775181,14.654227
Vesničko má středisková: , GPS: 49.770556,14.531111
Vesničko má středisková: , GPS: 49.720556,14.503333

Polecane miejsca
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
Bistro a Hostel Příběh: , Tel: +420777335618, Email: bistropribeh@gmail.com, 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

