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Tou první je relativní blízkost. Můžete 

pochopitelně cestovat letadlem, ale 

s odbavením to kolikrát zabere tolik 

času co cesta autem. Ta je v tomto pří-

padě snesitelná. A dost možná vhod-

nější, protože pokud hodláte navštívit 

alespoň polovinu ze zdejších sedmi 

osmnáctek, budete odkázáni na pend-

lování mezi resorty. A s největší pravdě-

podobností nezůstane jen u hřišť. Byla 

by to škoda.

Druhou předností je příhodné klima, pokud 

hovoříme o přímořských hřištích tohoto re-

gionu (Grado, Lignano, Trieste neboli Terst). 

I díky tomu zde můžete zahájit golfovou 

sezonu a pak na ni v domácích podmín-

kách navázat. Třetím kladem jsou vstřícně 

nastavené ceny green fee, srovnatelné 

i s domácími hřišti.

Zklamáni nebudete, pokud nepat-

říte k nejnáruživějším golfi stům nebo 

pokud se rozhodne dovolenou trávit 

i s nehrajícím doprovodem. Celý region 

totiž nabízí spoustu dalších aktivit spor-

tovního i nesportovního rázu a také je 

proslulý pěstováním vína i chutným a vy-

datným jídlem, v němž se protínají stře-

doevropské, benátské i slovanské vlivy. 

Upřímně řečeno, dovedu si velmi živě 

představit, že na dovolené v Julském Be-

nátsku golf snadno ustoupí zcela jinému 

trávení volného času. A o míře aktivity si 

rozhodněte sami…
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Ta správná dovolená. 
I s golfem

Furlansko-Julské Benátsko – možná vám to tolik neřekne, ale napovím-li Grado či Lig-
nano, pak už golfovým příznivcům asi svítá. Oblast rozkládající se na severovýchodě 
Itálie s hlavním městem Terstem, kde mimo jiné také najdeme osmnáctijamkové hřiš-
tě, má z pohledu českých golfi stů hned několik předností.

Text: Petra Prouzová, foto: uvedená golfová hřiště
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Nudit se zde nebudete v zimě ani v létě, na 

své si přijdou milovníci kultury i vyznavači 

aktivního životního stylu. Vyrazit můžete 

do hor, k moři, za poznáním i zábavou. 

Připomenout musím zejména Furlanské 

Dolomity fi gurující na seznamu UNESCO. 

V průběhu roku hostí region spoustu akcí 

spojených s vínem a jídlem, probíhá zde 

několik festivalů, folklorních, módních 

i sportovních událostí.

Co se vína týká, vyhlášená jsou zejména 

ta bílá. V oblasti se nachází osm apelací 

DOC a tři DOCG, roční produkce dosahuje 

80 milionů lahví. Za skutečné klenoty zde 

považují Ramandolo a Picolit, regionálním 

symbolem je Friuliano.

S vínem jdou náramně dohromady spe-

ciality místních farmářů, zejména šunky 

a sýry, dopustit nedají na svůj extrapa-

nenský olivový olej. O kulinářských zážit-

cích se dočtete v mnoha průvodcích, my 

v Udine vyzkoušeli třeba frico, což je velmi 

vydatná sýrová omeleta, v Terstu vám ur-

čitě doporučí některou z šunek, ke slovu 

mnohde přijdou mořské plody.

Velkým zážitkem byla i návštěva Agli 

Amici, restaurace rodiny Scarello, jež se 

pyšní dvěma michelinskými hvězdami a le-

tos slaví 130 let od svého založení. Napro-

sto zde uspokojíte nejen chutě, ale i zrak. 

Neméně zajímavá byla i prohlídka desti-

lérie Nonino, jejíž historie sahá do roku 

1897. Opět se jedná o rodinný podnik, je-

hož výkladní skříní je grappa. Jejich Grappa 

Nonino Cru Monovitigno Picolit v prestižní 

klasifi kaci obdržela 99 ze 100 možných 

bodů!

Pestrá strava zajistí kalorický příjem, a tak 

je třeba energii zase vydat. Jednou z mož-

ností je právě golf, pojďme se proto se-

známit detailněji s nabídkou hřišť.

TERST
Kde naši golfovou pouť začít? Ideální vý-

chozí bod představuje Trieste, tedy Terst, 

známý přístav, jenž je zároveň hlavním 

městem oblasti. A jak už víte, shodou 

okolností se zde nachází osmnáctijamkové 

hřiště. V nedalekém dosahu města leží le-

tiště, kromě toho tu najdete dostatek uby-

tovacích kapacit.

Ve městě žije nějakých 200 tisíc obyvatel, 

ale dali byste ruku za to, že jich musí být 

minimálně dvakrát tolik. Vyvolává to lid-

ský cvrkot v ulicích či spíše uličkách, kde 

se kvůli hustému provozu musíte obrnit 

trpělivostí.

Možná tak přivítáte procházku po po-

břeží a blízkém okolí. Ta obvykle začíná 

ve středu města, na náměstí Piazza Unità 

d‘Italia (náměstí Jednoty Itálie), kde stojí 

množství paláců především z 19. století, 

včetně radnice. V centru můžete navštívit 

i hrad San Giusto, v současnosti nabízející 

expozici historických zbraní. Z Hradeb se 

nabízí výhled na město a okolí.

Kuriozitou je Opicinská tramvaj. Do pro-

vozu byla uvedena roku 1902 a stále je 

funkční. Jedná se o jakýsi smíšený typ 

tramvaje a lanovky, která mezi centrem 

Terstu a obcí Opicina překonává výškový 

rozdíl 326 metrů, přičemž stoupání dosa-

huje až 26 %.

Očím pozorných návštěvníků neuniknou 

ani velké kameny na střechách některých 

domů. Ty jsou zde proto, aby vítr neutrhl 

střešní krytinu. Vzpomeňte si na hodiny 

zeměpisu, určitě jste zde zaslechli, co ta-

ková bóra, tedy studený nárazovitý vítr, 

umí. Proto ty kameny a řetězy či provazy 

v uličkách. Ostatně s přítomností bóry se 

dost možná budete vypořádávat i osobně 

na hřišti.

VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI OSMNÁCTKAMI (Km)
Číslo hřiště 1 2 3 4 5 6 7
1 GC Castel d´Aviano - 109 117 76 195 130 55
2 GCC Castello di Spessa 109 - 37 70 125 62 45
3 GC Grado 117 37 - 78 150 50 72
4 GC Lignano 76 70 78 - 156 99 77
5 GC Senza Confi ni Tarvisio 195 125 150 156 - 170 87
6 GC Trieste 130 62 50 99 170 - 90
7 GC Udine 55 45 72 77 87 90 -
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Grappa Nonino Monovitigno Picolit sklízí 
jedno ocenění za druhým.

Tarvisio důvěrně připomíná rakouská 
hřiště, a to nejen díky osobě manažera 
Stefana Sulzbachera.
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Neméně zajímavá byla i prohlídka desti-

lérie Nonino, jejíž historie sahá do roku 

1897. Opět se jedná o rodinný podnik, je-

hož výkladní skříní je grappa. Jejich Grappa 

Nonino Cru Monovitigno Picolit v prestižní 

klasifi kaci obdržela 99 ze 100 možných 

bodů!
Grappa Nonino Monovitigno Picolit sklízí 
jedno ocenění za druhým.
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