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Lákavý
LA MANGA
CLUB
Na španělská golfová hřiště jsme už v našem magazínu
několikrát zavítali. Tentokrát přinášíme typ na jedinečný
murcijský golfový a sportovní resort, který je třikrát
tak větší než Monacké království.

R

egion Murcia najdeme ho na jižním pobřeží Costa
del Sol, přezývaném Slunečné pobřeží, nedaleko
Murcie v unikátním mikroregionu La Mangy, chlubícího se hned dvěma moři. Tady se můžeme koupat jak
ve vlnách Středozemního, tak i využít léčivých kúr bahna
místního Mrtvého moře – Mar Menor.
VÍC NEŽ 20 RESORTŮ
Murcia by měla mít ve svém štítě golfovou hůl, neboť v jejím bezprostředním okolí nabízí k dispozici hned 21 resortů, které příznivci golfového rekreačního, společenského
i špičkového sportu mohou během svého španělského pobytu dle libosti střídat. Jeden resort jako druhý nabízí špičkové zázemí, servis, ubytování a služby, které uspokojí
i toho nejnáročnějšího klienta. Snadno se sem dostaneme
po tříhodinovém letu z Prahy do Aliacante, nebo s přistáním na malém, útulném letišti San Jevier, s jediným gate
a jediným zavazadlovým pásem pro všechny lety. O dopravu ke golfovému resortu se zákazníkům postará příslušná CK, nebo taxi za přijatelnou cenu.
La Manga Club leží na náhorní plošině nad přírodní
rezervací Calblanque Natural Park. Hradba pohoří a nedaleké Středozemní moře mírní vedra a plní plíce svých
hostů čerstvým, svěžím vzduchem i v letním žáru. Bohatá zeleň od palem přes oleandry, moruše a další nejrůznější stromy, nonstop kvetoucí keře a květiny hladí na
duši. Obdivuhodná je architektura hotelových vil, penzionů a apartmánů rezortu, připomínající vlaštovčí hnízda,
přilepená na strmé svahy kolem centrálního pětihvězdičkového hotelu prince Filipa, kterému kraluje nádherný
venkovní bazén.
La Manga Club je vlajkovou lodí zmiňovaných 21 resortů, rozkládajících se v dosahu 50 km se 348 jamkami,
kdy si každý určitě přijde na své. Všude kolem sebe slyšíme němčinu, angličtinu, francouzštinu i ruštinu. A v posledním roce i češtinu, neboť zprávy o vstřícné a jedinečné La Manze dorazily už i k nám. Svojí roli při tom
jistě sehrál projekt Europe Senior Tourism – 55+. Jedná se o částečně bonifikované turistické cesty pro členy EU v tzv. mimosezóně pro osoby starší 55 let a jejich
doprovod, který není omezen věkovou hranicí, takže sle-
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va cca 150 euro se vztahuje jak na vnučku, doprovázející babičku, tak i na mladší ženu, jedoucí se starším mužem (více na: www.gualitytours.cz nebo www.europaseniortourism.com).
PRO KRÁTKOU HRU
Jak známo, golf se ve Španělsku hraje od 50. let minulého století. Region Murcia je ale v tomto směru nejmladší a dnes se stává novou evropskou golfovou destinací,
nabízející prvotřídní resorty se všemi službami přes ubytování, sportovní vyžití, lázně a wellness až po obchody a půjčovny golfových věcí i golfové akademie, péče
o děti hrajících je samozřejmostí.
Některá místní hřiště projektovaly světové hvězdy, např. Jack Nicklaus, Dave Thomas nebo Severino
Ballesteros, kteří využili a zúročili všechny své znalosti a zkušenosti při realizaci senzačních hřišť, kde golfový
um hraje klíčovou roli při každé ráně.
Samotný La Manga Club je sportovní středisko se
třemi desítkami let zkušeností a rozkládá se na ploše
560 hektarů. Nominován byl mezi 5 nejlepších světových sportovních rezortů. Při prohlídce míjíme řadu tenisových kurtů i fotbalové hřiště a plochu na volejbal či
košíkovou. Jedinečná partie, připomínající malou japonskou zahradu, je golfové hřiště s názvem Pitch Putt pro
krátkou hru. Jeho charakteristikou jsou krásně rozverné
greeny. Autorem je shora již jmenovaný Seve – Severino Ballestros, skvělý španělský golfista a odborník na
krátkou hru.
La Manga Club prince Filipa pravidelně navštěvují
profesionální golfisté i tenisté a fotbalové týmy. Součástí je ubytovací komplex Las Lomas Village, který nabízí komfortně zařízené apartmány s nádhernou vyhlídkou
a veliké Spa centrum (2000 m2).

GOLF SE VE ŠPANĚLSKU HRAJE
UŽ OD 50. LET MINULÉHO STOLETÍ
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Vítejte
v La Manga
Clubu!

Jižní hřiště
a Hotel princ Filip
čeká na své hosty.

Severní hřiště rezortu se rozprostírá mezi vzrostlými palmami, jezírky a strouhami. Je kratší než hřiště jižní, s úzkými ferveji a těsnými greeny. Počet jamek: 18, par 71. Západní hřiště má jedinečné prostředí s úžasným výhledem,
zvlněné ferveje a rychlé greeny, činící hru velmi vzrušující.
Počet jamek: 18, par 72. Jižní hřiště je hřištěm mistrovským
s nejvyšším oceněním. Leží v centru údolí, v rozlehlém palmovém háji, lemujícím ferveje, vodní překážky najdeme na
15 a 18 jamce. Celkový počet jamek: 18, par 73.
Služby: golfová akademie, pronájem golfových holí, občerstvení na hřišti, zkušební bunkery, caddies, škola patování, cvičná louka, obchod s golfovými potřebami, restaurace, šatny.

GOLFOVÝ EPILOG
V Murcii si přijdou na své jako začátečníci, tak i nejnáročnější hráči. Je však třeba počítat s tím, že v nejvyšší golfové sezóně, která zde trvá od února do dubna, je nutné
si hrací časy na hřištích rezervovat s několikatýdenním
předstihem, a že je kladen velký důraz na plynulost hry.
Výhodou jsou pak nižší ceny ubytování a služeb, neboť
nejdražší turistická sezóna je ve Španělsku v létě, kdy je
na golf příliš velké horko. «

Z venkovního bazénu rovnou
na golfové hřiště…
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