Sedin Golf Resort, to je golfové ihrisko obklopené lužnými lesmi Malého Dunaja, ktoré ponúka tri
typy golfového ihriska v jednej osemnástke.
Lesnatú časť strieda čiastočne linksová. Neoddelitelnou súčasťou ihriska sú vodné plochy, ktoré
sprevádzajú hráčov na viacerých jamkách.
Dizajnér ihriska je Michael Terech z Polska. Dodávatel'om stavby bola česká spoločnosť HB. Dozor
nad stavbou prevzal Chris Johnson z Anglicka (v rokoch 2014 -2016) a šejping dráh mali na starosti
skúsení odborníci z Anglicka, Nemecka a Polska.
Myšlienka na vybudovanie golfového ihriska vznikla v roku 2008. Výstavba samotného ihriska bola
zahájená koncom roka 2014.
Golfové ihrisko a akadémia sa rozprestiera na zhruba 120 ha, z toho 18 jamkové ihrisko na 100ha.
18 jamkové ihrisko a nový klubový dom je lákadlom pre celé rodiny golfistov, výkonnostných hráčov,
aj nových záujemcov o tento krásny šport. To všetko v pokojnom a tichom prostredí a v tieni
storočných stromov.
Ponúkame ideálne prostredie na organizovanie golfových turnajov a firemných podujatí.
Sedin Golf Resort sa nachádza 39 km od Bratislavy, 37 km od Trnavy, 50 km od Nitry a 17 km od
Galanty smerom na Čiernu Vodu.

Zaujímavý dizajn a prostredie, v ktorom sa jamky nachádzajú, ponúkajú hráčom priestor na
preverenie ich reálnych možností a schopností. Ihrisko má svoju vyššiu obtiažnosť, na druhej strane je
vytvorené velmi férovo a s ohladom na hráčov a aktuálne trendy v golfe.
Pri vhodnom výbere odpalísk podla výkonnosti hráča, ponúkne golfový zážitok tak začínajúcim, ako aj
pokročilým hráčom, či PRO. PAR 73 a dlžka cca 6492 m je výzvou aj pre výkonnostne zdatných hráčov.
Kvalitné cvičné plochy, driving range a Sedin Golf Academy s trénerom David Poulton,
Master PGA - sú určené pre všetkých návštevníkov golfového resortu.
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Zaujímavosti ihriska:
Par 73 a celková dlžka ihriska 6492m z čiernych odpalísk, biele 6356m, žlté 5962m, modré 5612m,
červené 5183m.
Najdlhšia jamka č. 5 - 586m (uvádza sa z čiernych odpalísk)
Najkratšia jamka č. 12 - 127m (uvádza sa z čiernych odpalísk)
Celková plocha greenov 11 865m2

• Najvačší green je na jamke č. 13 - 670m2
• Najmenší green na jamke č. 6 - 380m2
Na ihrisku máme 2 vel'ké jazerá a niekol'ko jazierok, ktoré vznikli v minulosti pri ťažbe štrku, miestami
hlbka dosahovala až 25m.
Mrtve rameno Malého Dunaja máte možnosť vzhliadnuť až pri 5 jamkách č. 1, 2, 10, 11 a č.16 . Malý
Dunaj sa tiahne pozdlž časti jamky č. 5.
Na ihrisku sa nachádza 71 ks bunkrov, 35 ks je na jamke 1-9 a 36 ks na jamke 10-18.
Celková plocha bunkrov je 9 544m2, do ktorých bolo navezených cca 1600ton piesku.

Vedeli ste?
Na úpravu bunkrov používate až 120 ks hrabli!
Na jednom jazere sme napočítali až 56 labutí.
Prečo je farba stavieb, doplnkov a golfového vybavenia na ihrisku šedá? Preto, aby ladila s
Populusom ALBA! Topol' biely, strom z čelade vrbovitej, narastá do výšky až 35m! Može dosahovať
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vek 300 až 400 rokov. Priemer kmeňa može dosiahnuť až 4,5m. S pribúdajúcim vekom dostáva
vrchná kora šedé zafarbenie a preto máme všetko ladené v tejto farbe. Naše stromy sú staré cca 80 100 rokov.
Sedin Golf Resort, Nové Osady 110, 925 22 Velké Úlany Recepcia: +421 31 370 0307
Email: info@golfsedin.sk
www.golfsedin.sk

