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Golfresort Zala Springs otevřel svých 

osmnáct jamek teprve loni na podzim, 

ale jeho pověst jednoho z nejlepších 

nových hřišť Evropy se rychle šíří po 

okolních zemích. V architektonicky za-

jímavě provedené klubovně s 3 000 m2 

podlažní plochy najdete recepci, golf 

shop, šatny, spike bar a rozlehlou re-

stauraci s výbornou kuchyní. Venkovní 

terasa nabízí nádherný výhled na je-

zero a osmnáctou jamku, z horní terasy 

přehlédnete většinu hřiště a jeho blíz-

kého okolí.

Budova klubovny i celé její zařízení je 

velmi moderní. Je perfektní základnou pro 

výjimečné golfové zážitky, garantované 

jedním z nejlepších soudobých golfových 

architektů Robertem Trentem Jonesem Jr., 

pokračovatelem tradice neméně slavného 

otce Roberta Trenta Jonese. „Juniorova“ 

designérská kariéra sahá přes čtyři de-

kády, jeho stopy nejdete po celém světě.

HŘIŠTĚ
Mistrovská osmnáctka s klasickým pa-

rem 72 měří 6 351 metrů a je složena 

z pěti pětiparů, pěti tříparů a osmi 

čtyřparů. Všechny jamky jsou desig-

novány s maximální snahou o splynutí 

s přirozeným původním okolím. Proplé-

tají se přírodní rezervací s jezery. Sig-

nature hole je dvanáctka, třípar hraný 

přes jezero – z kterýchkoli odpališť je 

to buď anebo, rána na green letí po 

Nový maďarský klenot  

Zala Springs
Zala Springs Golf Resort je nejnovějším evropským počinem světově proslulého desig-
néra Roberta Trenta Jonese Jr. Leží poblíž vesničky Zalacsany, jen několik kilometrů od 
západního cípu Balatonu, největšího sladkovodního jezera centrální Evropy. Deset mi-
nut odtud je městečko Hevíz, proslulé léčivými prameny a termálními lázněmi.
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celou dobu přes vodu, green se roz-

prostírá těsně za ní.

Design je nádherný nejen technicky, ale 

i opticky: hřiště nabízí herní i krajinářský 

zážitek. Díky pěti odpalištím na každé 

jamce je dobře hratelné pro každého, 

ale zároveň je výzvou pro všechny, od 

začátečníků po velmi dobré sportovní 

hráče. Každá jamka nabízí celou řadu 

strategických možností a variant, útoč-

ných i defenzivních, je potřeba zapojit 

představivost. Robert Trent Jones vy-

myslel řadu subtilních pastí a tajných 

strategií a vložil je do designu tohoto 

exkluzivního hřiště.

I hra do greenů připouští rozmanité va-

rianty. Téměř na každé jamce do nich 

můžete jít napřímo, vysokou ranou, 

nebo přihrávkou do pozice před gree-

nem či na jeho straně; obě varianty na-

bízejí své výhody a rizika.

VÝHODNÁ NABÍDKA
JEDNODENNÍ BALÍČEK RTJ EXPERIENCE
Cena: 79 euro 

Zahrnuje 18 jamek golfu, buginu, míčky na driving, 

oběd nebo večeři.

DVOUDENNÍ BALÍČEK RTJ EXPERIENCE
Cena: 159 euro 

Zahrnuje 2x 18 jamek golfu, buginu, míčky na 

driving, oběd nebo večeři a ubytování na jednu noc.

Samotná hra 18 jamek: 48 euro

Zala Springs Golf Resort pěkně z nadhledu Apartmány jsou plně vybaveny a zajištěn je rovněž jejich servis.

První fáze výstavby spěje do fi nále.

Každá jamka nabízí celou řadu strategických 
možností a variant, útočných i defenzivních, je 
potřeba zapojit představivost. Robert Trent Jones 
vymyslel řadu subtilních pastí a tajných strategií 
a vložil je do designu tohoto exkluzivního hřiště.
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Rukopis designéra je velice výrazný. 

Nejen vedení fervejí a zapojení hřiště 

do terénu, ale i jednotlivosti – třeba 

tvary bankrů jsou nádherné, hladí na 

duši. Od první do poslední jamky máte 

pocit, že hrajete něco mimořádného. 

Je to v té maďarské krajině jako zjevení.

I tréninkové plochy jsou na velmi dobré 

úrovni. Dva patovací a dva čipovací 

greeny, odpaliště z trávy i ze zpevně-

ných podložek. Resort umožňuje, aby 

si sem trenéři přivezli své klienty a ab-

solvovali zde s nimi tréninky.

REZIDENČNÍ KOMPLEX
Resort Zala Spring je první maďarský 

komplexně projektovaný resort s mož-

ností nákupu luxusního bydlení. První 

fáze rezidenčního projektu je v běhu 

a bude dokončena ke konci letošního 

roku. Tato etapa sestává ze tří budov 

s 55 prémiovými apartmány: všechny 

jsou budovány v nejvyšší kvalitatě, 

aby reflektovaly kvalitu a charakter 

celého resortu.

Protože se první fáze blíží svému dokon-

čení, už jsou známy i konkrétní cenové 

podmínky pro zájemce o apartmány. 

Ceny začínají na 95 tisících euro a zaru-

čují investorům roční návratnost 5 %, ga-

rantovanou po obvyklou dobu, což dělá 

z investice zajímavou příležitost.

Nabídka investorům obsahuje 28 exklu-

zivních studiových apartmánů o velikosti 

mezi 30–40 m2, s terasou. Jsou plně vy-

baveny nábytkem a starat se o ně bude 

domácí servis, zajištěný profesionálním 

týmem resortu.

Další fáze rezidenčního projektu 

jsou ve stádiu plánovacích prací 

a budou zahrnovat další varianty 

apartmánů, privátní vily, spor-

tovní a wellness aktivity i pěti-

hvězdičkový hotel.

V tuto chvíli je pro resort dů-

ležité šířit své jméno mezi gol-

fisty z okolních zemí, aby přijeli 

a na vlastní kůži vyzkoušeli, jak 

nádherné hřiště zde tým pod vede-

ním Roberta Trenta Jonese Jr. vytvořil. 

I proto sestavili speciální nabídku, plat-

nou do konce září.

UŽITEČNÉ INFORMACE
ZALA SPRINGS GOLF RESORT
Adresa: Zala Springs Golf Resort, 8782 Zalacsány, 

Csány László utca, Hungary

Tel.: +36 20 403 4960, +36 205350435

Web: www.zalasprings.hu

Email: info@zalasprings.hu

Počet jamek: 18 | Par: 72

Délka (m): 6 351 (bílá) | 5 949 (žlutá) | 

5 563 (modrá) | 5 144 (červená) 

Green fee: 15 000 HUF/16 000 HUF (po–pá/celodenní) | 

18 500 €/21 000 HUF (so–ne/celodenní)

Jak se tam dostat: Cesta z Brna trvá 3,5 hodiny, 

z Vídně nebo Bratislavy dvě hodiny.Na hřišti najdete překážky všech typů včetně zajímavých bankrů.

Sedmá jamka nenabízí zrovna snadný přístup ke greenu. Pořídíte-li si ubytování u hřiště, už vás od golfu nic neodláká.


