MAURICIUS
GOLF
Golfová dovolená na ostrově Mauricius!
Dlouholetá tradice, skvělá hřiště, exkluzivní prostředí a perfektní servis.
Přijeďte si vyzkoušet své hráčské dovednosti.
Následující nádherná hřiště čekají jenom na Vás.
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The Anahita Golf Course
Hřiště navržené architektem a golfistou Erniem Elsem bylo otevřeno v březnu 2008
Hřiště je umístěno mezi pevninou a oceánem v nádherném přírodním prostředí.
Design vytvořil slavný hráč Ernie Els.
Golfové hřiště Anahita má délku 6 828 m, 18 jamek s parem 72.
Anahita je doslova mistrovské hřiště s velkými fairwayemi (každé s pěti odpališti).
Vybudováno podle parametrů USGA.
Takové hřiště je vůbec první svého druhu na Mauriciu a je naprostou oázou v tropickém prostředí.
Nachází se v blízkosti hor a je lemované obrovskými křišťálově čistými lagunami.
Poznámka:
Dominují zde široké fairwaye a greeny střežené hlubokými bunkery.
Jamky číslo 16, 17, 18 s výhledy na oceán patří mezi nejkrásnější na světě.
Hřiště spravuje hotel Four Seasons.
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The Links Belle Mare Plage
Jedno ze dvou mistrovských hřišť hotelu Belle Mare
První co vás bude na tomto hřišti fascinovat, než začnete vůbec hrát, je nádherná příroda.
Hřiště navrhli Rodney Wright a Peter Alliss.
Svým proslulým parem 71 volá toto hřiště po hráčích, kteří mají rádi velké výzvy.
The Links Belle Mare Plage se stalo jedním z míst, kde se koná MCB Tour Championship
a závěrečná fáze European Senior tour.
Hřiště je vybaveno exluzivní klubovnou a překrásnými fairwayemi.
Poznámka:
Hřiště vzniklo na místě původního lesa a vulkanických útvarů, a to dává hřišti jeho specifický charakter.
Nejatraktivnější jsou jamky číslo 11 až 14 v okolí jezera.
Nachází se pouhých 5 minut od hotelu, přepravu zajišťuje hotelový shuttle.
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Le Telfair Golf Course
Nezapomenutelný zážitek ze hry
Golfové hřiště bylo navrženo Peterem Matkovichem (Matkovich & Hayes, Jižní Afrika).
Rozprostírá se mezi kopci a dál pokračuje přes krásnou azurovou lagunu.
Toto velkolepé 18jamkové hřiště (par 72) vyžaduje určitou techniku, aby se pro vás hra stala opravdovým
zážitkem.
Je jedním z nejkrásnějších na ostrově a nabízí jedinečný panoramatický výhled z každé jamky.
Poznámka:
18jamkové golfové hřiště (par 72).
9jamkové „pitch and putt“ úvodní (par 3).
Putting green, chipping green a driving range.
Caddies, vozíky, elektrické vozíky a pronájem vybavení.
Golfová akademie s výukou, která může být zaznamenána pro další vzdělávání v golfu.
Klub, obchod, restaurace a bar, fitness apod.
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Golf Shandrani
9jamkové par 29 „mashie“ golfové hřiště se rozprostírá na 768 metrech hotelového areálu
Golfové hřiště zasazené do hotelového komplexu Shandrani se nachází na jihovýchodním pobřeží ostrova,
na soukromém poloostrově s výhledem na lagunu Blue Bay.
Jamky jsou umístěny v těsné blízkosti pláže, a tak se zároveň nabízí úchvatný výhled na oceán s odpalištěm
pouhých 100 metrů od hotelové recepce.
Ideální pro začátečníky nebo pro ty, kteří chtějí zdokonalit svoji hru.
Hřiště je k dispozici zdarma pro všechny obyvatele Shandrani Resort & Spa a jiných hotelů sítě Beachcomber.
Golfové lekce: skupinovou, ale i individuální výuku zajišťuje profesionální golfový instruktor pro všechny
návštěvníky hotelu Shandrani.
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The Legend Belle Mare Plage Golf Club
Šampiónské hřiště je postavené podle pravidel US PGA
Toto 18jamkové hřiště s parem 72 bylo navrženo jihoafrickým golfovým mistrem Hughem Baiocchim.
Greeny poskytují perfektní povrch, protože travní koberec byl obnoven kultivarem Tifdwarf grass.
Hřiště má vynikající fairwaye a každá z jamek má své osobité vlastnosti.
Nachází se v centru města, v oblasti původních lesů, ve kterých byli původně chováni jeleni.
Jedním z hlavních priorit tohoto hřiště jsou přírodní krásy. Například v okolí 17. jamky (s parem 3) máte
panoramatický výhled na hory a oceán. Vhodné je střední nebo krátké železo, a pak už stačí poslat míček nad
vodou do velkého zvlněného greenu střeženého dvěma bunkry.
Poznámka:
Pořádají se tu prestižní turnaje s účastí předních světových hráčů (Golf Academy Marc Farry).
Green 17. jamky par 3 leží na poloostrově.
Golfové vozíky nejsou povinné, hoteloví hosté neplatí poplatek (green fee).
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Paradis Hotel & Golf Club
Tam kde je golf mnohem víc než jen hra
Síť Beachcomber vlastní golfová hřiště, která byla navržena v areálech hotelů tak, aby zachytila krásu
prostředí na tomto magickém ostrově.
Greeny s velkkorysou rozlohou mají nádherný výhled na oceán na většině jamek.
Hřiště leží na poloostrově mezi mořem, korálovou lagunou a majestátní horou Le Morne.
Beachcomber Paradis Hotel & Golf Club má nádherné 18jamkové mezinárodní golfové hřiště, které je
považováno za jedno z nejlepších golfových hřišť na ostrově Mauricius.
Golfisté, kteří na poloostrově Morne chtějí zůstat déle, si můžou zlepšit svou hru v proslulé Akademii
Golf Paradis.
Soukromé kurzy, golfové kliniky, počítačové softwary a video, techniky které se mohou kombinovat tak, aby
golfisté mohli odhalit své slabiny v golfu a svou hru do posledního detailu zlepšili až na profesionální úroveň.
Preferenční dohody uzavřené s Golf du Château a Tamarina Golf Estate poskytují hráčům možnost vyzkoušet
své dovednosti na dalších dvou mistrovských hřištích v jižní části ostrova Mauricius.
Legendární hřiště má devět jamek přímo na břehu oceánu. Jamka č.16 končí přímo na mysu.
Obtížnost je vhodná jak pro profesionály, tak pro rekreační hráče.
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Tamarina Golf Estate and Beach Club
Mezi horami a oceánem
Hřiště je doslova vytesáno do členité jihozápadní savany u pobřeží Mauricia.
Tamarina Golf and Beach Club je první rezidenční Golf Estate na ostrově. Může se pochlubit 119 luxusními
vilami, 18jamkovým hřištěm s parem 72.
Náročné a mistrovské golfové hřiště bylo navrženo Rodneyem Wrightem, spadá pod něj golfová akademie,
tenisové kurty a klubovna se specializovanými obchody, bar a restaurace (Le Dix-Neuf).
Každá jamka nabízí pět různých odpališť, možnost hraní pro všechny úrovně – Professional, Championship,
Klub, Senior/Ladies Championship, Ladies.
Fantastické 300metrové cvičné odpaliště je vybaveno velkým putting greenem a chipping greenem s obřím
bunkerem.
Vzhledem k podnebí a povaze terénu, je golfistům doporučováno používat golfové vozíky během celého
průběhu hry.
Přes 6 km golfových cest pro vozíky bylo navrženo pro naprosté pohodlí golfistů, včetně občerstvení, které
se nachází mezi 9. a 10. jamkou. Je to krásné místo, kde se můžete osvěžit či najíst.
Toto jedinečné hřiště je nejen oázou klidu, ale také splní sen každého golfisty o ideálním počasí, které se
vyznačuje jemnými poryvy vánku a nejnižšími průměrnými srážkami na ostrově.
Tamarina Golf se nachází v blízkosti obce Tamarin, 25 km jižně od Port Louis a 45 km autem od letiště.
Poznámka:
Pořádají se tu prestižní turnaje s účastí předních světových hráčů (Golf Academy Marc Farry).
Green 17. jamky par 3 leží na poloostrově.
Golfové vozíky nejsou povinné, hoteloví hosté neplatí poplatek (green fee).
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Le Touessrok Golf Course
Světově vyhlášené golfové hřiště, jedno z nejkrásnějších na Mauriciu
Každá jamka zde má svůj speciální design a zvláštní jméno, které už vám trochu napoví, co můžete očekávat.
Například na jamce č. 5, „Tidal Pool“, vás voda buď překvapí či nikoliv. Číslo 7, „Mangrove“, naznačuje, že
budete těžko hledat ztracené míče v mangrové džungli. „Kočka a myš“ poukazuje na sopku, která dominuje
ostrovu a je zázemím pro jamku č.12 , která je 418 m dlouhá parem 4.
Toto golfové hřiště, se vám ukáže hned ze začátku v tom nejlepším světle. To, že je hřiště opravdovým
skvostem mezi ostatními, podtrhuje fakt, že v severní části nabízí překrásnou klubovnu, která se může
pochlubit majestátní společenskou místností a gurmánskou restaurací. Pro váš komfort je zde připraveno vše,
co budete potřebovat a vy se můžete připravit na hru svého života.
Do vzdělávacího zařízení patří prvotřídní driving range, pitching a putting area, tréninkové greeny.
Hřiště zabírá svůj vlastní ostrov Ile aux Cerfs (pro hotelové hosty je přeprava na ostrov zdarma).
Ze všech jamek je vidět na oceán.
Výjimečná elegantní klubovna a bar s panoramatickými výhledy.
Uprostřed hřiště je devět jezer a několik jamek, ze kterých musíte poslat míček přes zátoku.
Hřiště navržené Bernardem Langerem je výzvou pro pokročilé golfisty.
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MAURICIUS
GOLF
Golfová dovolená na ostrově Mauricius!

Blue Holiday - Váš spolehlivý partner
Rodinná dovolená - Individuální turistika - Skupinové zájezdy
Golfové cesty - Svatby - Svatební cesty - Incentivní cesty
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