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Přátelskost, srdečnost a pohostinnost – tyto hodnoty zastává 
tým golfového hřiště v Radstadtu. 18jamkové hřiště nabízí 
nádherné výhledy na okouzlující vrcholky. Celosvětově 
jedinečným prvkem je gondolová 
lanovka, která dopraví golfisty 
k 12. odpalu, odkud odehrají míček 
do hloubky více než 100 metrů.

18jamkové hřiště, které je zasazeno do nádherné krajiny mezi 
obcemi Schladming a Haus im Ennstal, je považováno za 
sportovní výzvu. Přesto umožní zažít úspěch hráčům všech 
handicapů. Hřiště navrhla sama 
golfová legenda Bernhard Langer 
a získalo pečeť kvality „Leading 
Golf Courses“.

GC Radstadt
www.radstadtgolf.at

GCC Dachstein-Tauern
www.schladming-golf.at

 Alpy, Rakousko a Vy uprostřed, s holemi a mičkem:

a každé úplně jiné

kolem Vás čtyři perfektně udržovaná golfová hřiště, každé z nich něčim výjimečné

Parádní, barvité hřiště, nádherně zelené. Rovina, svah, jezírka, 

všechno. Ze všech osmnácti jamek se otvírají nadherné výhledy 

na vrcholy vysokých hor. Unikátní golfová gondola, jediná svého 

druhu na světě, Vás dopraví vysoko 

nad hřiště: po krátkém tříparu

následuje odpal do ohromující hloubky 

na fervej 13. jamky, jejíž green je víc než sto metrů pod Vámi!

Osmnáctka vsazená do krajiny mezi Schladming a Haus im Ennstal 

je velmi povedený univerzál: pro dobré hráče výzva, pro hráče re-

kreačního krásné, nepříliš dlouhé a výborně hratelné hřiště, vyse-

kané nakrátko i daleko od fervejí a pod stromy. Design Bernharda 

Langera, mírné kopečky, odrážející 

míčky zpět na fervej a oddělující jednotlivé 

jamky od sebe.

 Alpy, Rakousko a Vy uprostřed, s holemi a mičkem:

a každé úplně jiné

kolem Vás čtyři perfektně udržovaná golfová hřiště, každé z nich něčim výjimečné
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4 hřiště 
v údolí řeky Enns
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Schloss Pichlarn Spa & Golf Resort se se svým 18jamkovým 
hřištěm řadí mezi nejkrásnější resorty na světe. Areál na úpatí 
impozantní hory Grimmings se vyznačuje elegancí 
a exkluzivitou. Hřiště Vás okouzlí 
přirozenou strukturou s kopečky, 
údolími a lesy.

Druhová pestrost na golfovém hřišti! Golfové hřiště ve 
Weißenbachu je jediné v Evropě, které se nachází v chráněném 
území evropského významu v rámci soustavy Natura 2000. 
18 fairwayí uprostřed Alp je lemováno 
chráněnými biotopy a habitaty, 
které poskytují domov vzácným 
druhům zvířat a rostlin.

GCC Schloss Pichlarn
www.golfpichlarn.at

GLC Ennstal-Weißenbach
www.glcennstal.at
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Dohromady nabízí ten nejdelikátnější alpský golfový zážitek – 
v průzračném vzduchu a v obklopení fantastickou kulisou hor. 
Také mimo greeny a fairwaye toho můžete hodně zažít. Letní 
karta plná výhod „Schladming-Dachstein Sommercard“ obsahuje 
vice než 100 atrakcí: od ohromujícího ledovce Dachstein až 
k bazénu na vrcholku hory Riesneralm.

Golfový zážitek bez hranic 
s kartou „Golf in Ski amadé Card“
Karta „Golf in Ski amadé Card“ nabízí golfový 
zážitek bez hranic při 135 variantách hry. Karta je 
k dispozici na 3, 4 nebo 5 golfových dní. 

Více informací naleznete na www.golfinskiamade.com 

Schloss Pichlarn Spa & Golf Resort se svým osmnáctijamkovým 

hřištěm se řadí k opravdovým unikátům. Tisíc let starý zámek 

s metrovými zdmi na dosah od impozantní hory Grimming se 

proměnil v exkluzivní hotel. 

Hřiště kolem něj je náročné, mírně kopcovité, 

ohromně zajímavé a krajinově krásné. 

Luxusní kombinace za přijatelný peníz!

Dohromady nabízejí golfový zážitek v nádherné horské kulise, daleko od 

měst a jejich ruchu. Dosyta si můžete užít i mimo greeny a ferveje: letní 

karta Schladming-Dachstein Sommercard nabízí víc než sto atraktivních 

zážitků: dostanete se s ní na ledovcové vrcholy Dachsteinu, do koupališť 

v údolí Ennsu, slétnete s tandemovým padákem, obsahuje i spoustu kultury 

a poznání – a dostanete ji ve víc než 1000 ubytovacích zařízeních!

Karta Golf in Ski amadé Card:

neomezený golf na sedmi hřištích!

Karta nabízí neomezenou hru na 135 jamkách 
sedmi hřišť. Je k dispozici na 3, 4 nebo 5 hracích dnů, 
každý den můžete hrát od rána do večera, i na více hřištích 
během jednoho dne!
Více na www.golfi nskiamade.com

Hřiště leží v chráněném území evropského významu „Natura 2000“. 

18 nejrovnějších fervejí Alp je obklopeno chráněnými biotopy 

a habitaty, obývanými vzácnou zvířenou a ptactvem. Příroda nádherně 

sladila zeleň fervejí, rákosí, travin, keřů a stromů,

 hrajete v opravdovém chrámu přírody! 

Hřiště bez záludů, ale ne bez obtíží – příjemná hra.


