
Algarve – jedna z nejlepších golfových destinací 

Text a foto:  Milan Bučík 

 

 

 

Za posledních šestnáct let, kdy jsem tady hrál golf na Pine Cliffs poprvé, se Algarve neskutečně 

změnilo. 

Dnes je to podle mě jedna z nejlepších golfových oblastí v Evropě a to nejen pro seniory. Letos jsem 

zde napočítal už třicet šest většinou prvotřídních osmnáctek a sedmadvacítek. To není věk 

obsluhujících servírek, ale stručný výčet zdejších hřišť. Za poslední tři roky jsem jich hrál  patnáct, 

někde je standardní fee vyšší jako např. Faldo či O’Connor 150 USD, jinde nižší třeba kolem 50 USD, 

ale nenarazil jsem na hřiště, kde byly špatné nebo nekvalitní gríny, a to je nejdůležitější, některá jsou 

těžší, náročnější, kopcovitější a jiná rovinatá pohodlná a přehledná. Platí zde dvojnásob to co všude 

jinde, je potřeba to znát a neplatit třikrát tolik za něco podobného jinde. Mám na mysli ceny pro high 

season, ta je tady tak od října do dubna, v ostatním čase je už je tady dost teplo a ceny fee jdou dolů.  

Ale každé hřiště to má trochu jinak, nejnižší ceny v pro nás zajímavém zimním období jsou většinou 

v prosinci a do poloviny února, na Espiche dostanete 2x fee + buggy za 99 USD, na skvělé Boavistě to 

samé za 117 USD, na Palmares je to za 144 EUR a od 15/2, ale už zaplatíte zde za to samé o 100 EUR 

více atd. 

Portugalsko je moc fajn a já s nadsázkou říkám, že má jedinou chybu – je od nás daleko a nedá se zde 

dojet rozumně na kratší dobu s vlastním autem. Ale to už bychom chtěli asi moc. Algarve je jiné a 

turistické, to pravé Portugalsko s památkami je od Lisabonu na sever, čisté, příjemné, s dobrou 

kuchyní a víny a katedrálou velikosti sv.Víta v každém okresním městě. Lisabon tak čistý není, ale  



 

s čistotou je na tom nejhůř Porto, ale tam to tolik nevnímáte, když ležíte v létě na trávníku se 

sklenkou dvacetiletého portského, koukáte na řeku Douro a Eifellův starý most. Oblasti od Lisabonu 

po Porto se budeme ale věnovat někdy jindy.  



 

 

Letmý pohled na některá zdejší hřiště 

Různé renomované a méně renomované golfové servery přinášejí své žebříčky nejlepších zdejších 

hřišť. Kromě tak tří těch nejdražších (Monte Rei 220 EUR, Faldo, O’Connor obě 154 EUR) , která tam 

většinou vždycky najdete, novináři většinou ctí cenu peněz, často si na nich zadarmo zahrají a tato 

hřiště mají největší zájem se zviditelnit. Co je překvapivé, tak u ostatních resortů v první desítce už 

taková shoda zdaleka nepanuje a hřiště se hodně mění, někdy se umístí jako třetí a v dalších třech 

žebříčcích je nenajdete vůbec apod. Hodnotící pohledy lidí (většinou novináři a profesionální hráči či 

trenéři) jsou samozřejmě vždy hodně subjektivní, na druhé straně to ale může i znamenat, že je zde 

abnormální počet velmi kvalitních hřišť. Tento názor sdílím i já, hodně z těch hřišť jsem v minulých 

letech hrál. Byla často za různou cenu, někdy 150 EUR proti 45 EUR, ale dá se říci, že všechna hřiště 

měla výborné gríny a velmi slušnou ostatní údržbu. Některá byla těžší a vhodná spíše pro lepší hráče, 

jiná průměrně obtížná s pěknými jamkami, z nichž každá byla jiná, dala se hrát opakovaně a hráči se 

na ně rádi vrací. Každý si zde může vybrat dle svého gusta a peněženky. Jinak si taky bude vybírat 

hráč, který hraje 1 -2 krát při týdenním pobytu a jiný, který hraje skoro každý den a je tam měsíc. 

Zkusím se s vámi podělit o některé postřehy z hřišť, která jsem hrál, seřazeno abecedně. Většina 

zdejších hřišť je kopcovitá, některá hodně a jen asi pětina je rovinatá. 



 

Alamos (lokalita Portimao, high season 102 EUR, low season 55 EUR) 

 

Pěkné novější hřiště s velkými gríny klade větší nároky na hráče při patování.  Dobře udržované a 

jinak průměrně obtížné leží v hezké modelované krajině obklopené blízkými kopečky a vodou. Leží 

v těsné blízkosti hřiště Morgado. Je zde řada hlubších bunkrů, kterým je lepší se vyhnout. 

 

Boavista (Lagos, 74/54 EUR) 

Jedno z nejhezčích a opakovaně nejvíce navštěvovaných hřišť na Algarve. Při měsíčním pobytu letos 

v únoru jsem ho hrál tak 20 x a vždy jsem se na něho těšil znovu. Nepřehraje se. Každá jamka je úplně 

jiná. Průměrně obtížné, trochu kopcovité, ale ne moc, hodně příjemných čtyřparů do tří set metrů 

délky. Chvíli trvá, než si zvyknete na jeho rychlé, klamavě modelované a těžší gríny. Dvě jamky 

představují opravdovou výzvu. Tříparová šestka, pálíte do kopce přes nádhernou širokou zalesněnou 

rokli na grín vzdálený asi sto sedmdesát metrů. Pro slabší hráče neřešitelný problém, pokud 

nepřepálíte vzduchem do vrchu sto dvacet metrů, nemáte šanci. Druhou je pětiparová osmička, 

musíte dát hodně dlouhý odpal z mírného kopce, abyste měli šanci se druhou ranou dostat přes 

stometrovou rokli do prudkého kopce. Pak máte šanci na grín v regulaci a někdy i na birdie. Většinou 

je ale vaše skóre podstatně vyšší. 

 



 

Espiche (Lagos, 73/44 EUR) 

Stojí za návštěvu, jedno z novějších hřišť, úplně jiné než většina ostatních. Delší hřiště, široké 

otevřené ferveje, hraje se nahoru a dolů. Má hodně míst, kde po odpalu nevidíte dopadovou zónu a 

to přináší hlavně při prvním hraní nepříjemná překvapení , neviditelné rokle a při odpalu druhé nebo 

třetí rány skryté auty a další nástrahy. Hřiště poměrně kvalitní, zdejší gríny trochu pomalejší než na 

většině ostatních hřišť, ale dobré. Má jednu z nejlepších klubových restaurací na Algarve, která 

pořádá i tématické degustační a pěvecké večery. Nevím jestli je to trvalý celoroční jev, ale mají ho 

v oblibě divočáci, tolik hodně rozryté plochy vedle fervejí jsem jinde snad neviděl. Ale vše naštěstí 

mimo gríny, odpaliště a i většinu fervejí. Možná kdyby na jídelníčku měli divočáka (ten v nabídce 

nevím proč chyběl), měla by zdejší údržba měně práce. 

 

Faldo a O’Connor (Amendoeira, 154/144 EUR) 

 

Relativně nová hřiště (2008), dlouhá a patří k nejtěžším na Algarve. Pro slabší hráče docela problém. 

Obě hřiště se dobře doplňují, Faldo bych hodnotil nepatrně výše. Je zde hodně bankrů, vodních 

překážek a roklí. Hodně krásných vzrostlých dubů a starých olivovníků. Každá nepřesná rána je 

hřištěm potrestána. Docela dlouhé přejezdy, bez buginy tam skoro nikoho neuvidíte. Nádherné 

výhledy do okolí, z několika jamek překrásné odpaly do údolí, dobří hráči se mohou pořádně 



rozmáchnout. Obtížné, velké a rychlé gríny vás opravdu prověří. Kdo má rád golfové výzvy a nevadí 

mu vyšší cena, ať rozhodně přijede. Při ubytování ve zdejších apartmánech hrajete zadarmo, ale 

vydržet to dva týdny je obtížné i pro výborného hráče. 

 

 

 

Gramacho (Carvoeiro, 89/81 EUR) 

Velmi hezké hřiště. Vzniklo původně jako devítka a bylo velmi zdařile redesignováno. Mírně vlnitý 

terén s palmami, mandloněmi a olivovníky, vodní překážky a další nástrahy, které  nutí hráče více 

přemýšlet, jakou hůl vzít nejlépe do ruku. Pokud nepřemýšlíte a chcete být za každou cenu jen 

nejdelší, vaše skóre prudce roste. 

 

Morgado (Portimao, 102/55 EUR) 

 

Docela dlouhé a dobře udržované hřiště se širšími fervejemi a velikými gríny, kde je dvojpat často jen 

chimérou. Přesnost je výhodou a cílem, který vám umožní vyhnout se hlubším a obtížným bunkrům. 



 

Palmares (Lagos, 3 x 9, 101/74 EUR) 

Příjemné tři devítky na okraji Lagosu s pěknými výhledy na mořský záliv. Hřiště má kvalitní a rychlé 

gríny a je velmi dobře udržované. První dvě devítky mají charakter parkovky, třetí je links podél moře. 

Výběr je dle libosti, názory návštěvníků se různí, hrál jsem všechny a všechny jsou krásné 

s nádhernými výhledy, ale kdybych si měl vybrat, tak beru parkovky (kombinace 1-18). Celý 

rezidenční areál je v pohybu, hodně se zde staví, ale na hřišti to nepoznáte. Trochu slabší klubovna a 

recepce, neodpovídá kvalitě hřiště, ale zřejmě bude brzy nahrazena novou. 

 

Pine Cliffs (Albufeira, 2 x 9, 61/55 EUR) 

 

Překrásná parková devítka u moře se spoustou borovic. Příjemná a velmi dobře udržovaná. Výzvou je 

jamka číslo devět s přezdívkou „Devil Parlour“, ze které pálíte přes rokli na červeně zbarvený útes, ze 

kterého jsou úchvatné výhledy na písečnou pláž. Chodí se většinou pěšky, buggy není potřeba, ale je 

k dispozici. Stejnojmenný luxusní hotel v sousedství se ohromně  rozrostl za uplynulých patnáct let, 

skoro jsem to tam nepoznal. Když jsem tady byl v roce 2004 poprvé během naší fotbalové spanilé 



jízdy na mistrovství Evropy, kde jsme asi hráli nejhezčí fotbal, i když jsme nevyhráli, tak si nemohu 

nevzpomenout, že jsme se na odpališti číslo jedna potkali s holandskými legendami Seedorfem a 

Gullitem, kteří zde odpočívali mezi zápasy. 

 

Salgados (Albufeira, 101/55 EUR) 

Příjemné, rovinaté a velmi navštěvované hřiště v rušné Albufeiře. Hodně vodních překážek a bunkrů. 

Je zde hodně Angličanů a Skandinávců ze sousedících apartmánů, hráči chodí většinou pěšky, ale 

buggy se dá objednat. Průměrná obtížnost a slušná údržba. Na Algarve není mnoho hřišť, které 

nabízejí výrazně zajímavé golfové balíčky pro delší pobyty. Salgados je výjimkou a roční fee tady stálo 

asi tisíc dvě sta euro, pokud koupíte druhé manželce, tak ještě méně. Vzhledem k fee sto euro v high 

season se vám to vrátí už za 12 dnů, o delších pobytech nemluvě. Možná proto je tady tak plno. 

 

 

 



San Antonio (Lagos, 55/45 EUR) 

Leží asi čtvrthodinku jízdy na západ od Lagosu v nádherném lesnatém výše položeném Parc de 

Floresta. Krásné hřiště s úchvatnými výhledy do okolí. Hodně kopcovité a není lehké. Fyzicky hodně 

náročné i pro hráče na vozících. Na řadě jamek nesmíte vozíkem na fervej, musíte zůstat na chodníku 

vysoko nad fervejí, na kterou se dostanete třeba jen pomalu z padesátimetrového kopce, takže to 

prověří kvalitu vašich kloubů. Odpálíte a šplháte se do kopce zase zpátky. Po dvou jamkách toho 

máte docela dost. Možná je to lepší jít pěšky, protože jdete údolím či malým kaňonem po ferveji a 

buggy vás nezdržuje. Ale zase vás čekají někde i dlouhé přechody mezi jamkami. Stojí rozhodně za 

návštěvu, vyzkoušejte a uvidíte. Cena velmi dobrá. 

 

 

Silves (Carvoeiro, 74/48 EUR) 

Leží vedle historického městečka Silves s maurským hradem a nejlepšími pomerančovými sady 

v celém Portugalsku. Výborná kombinace pro návštěvu golfu a dobrou kávu na zahrádce pod hradem. 

Hezké hřiště s řadou bunkrů a vodních překážek, opět typické rychlé gríny. Čekají vás široké ferveje 

vhodné pro všechny kategorie hráčů. 

 



Vale de Pinta (Carvoeiro, 71/55 EUR)  

Velmi pěkné hřiště v typické místní krajině se starými  olivovníky a  mandloněmi. Hned první jamka 

vyžaduje přesný odpal a vyžene vás nahoru do prudkého kopce. Kopečky se střídají s rovinkami a 

samozřejmě na vás čekají zdejší rychlejší a obtížnější gríny. Zdejší recepce nabízí dobré golfové 

balíčky, ubytování v okolních apartmánech a hra na sousedních hřištích – kromě Vale de Pinta se 

v balíčku za velmi dobrých podmínek hraje Silves, Gramacho, Morgado apod. Areál a řadu jiných 

obhospodařuje společnost Pestana. Patří rodině z Madeiry, která zbohatla v Jihoafrické republice a 

investuje dnes v celém Portugalsku. Pronajímá mimo jiné desítky exkluzívních „poussadas“ , luxusních 

malých hotýlků vybudovaných ze starých klášterů, hradů a zámků, kterých je v zemi nadbytek a které 

většinou patří státu. Je to zajímavá a podle mě velmi dobrá státní politika, která tak udržuje památky 

v dobrém stavu a zpřístupňuje lidem mimořádné zážitky v prostředí, kam by se normálně nedostali. 

 

Vale do Lobo Royal a Ocean (Vale do Lobo, 119/91 EUR) 

 

Obě hřiště patří k nejkrásnějším a nejlépe udržovaným hřištím v celé oblasti. Původní osmnáctka tady 

vznikla už v roce 1968. Postupně z ní vznikla hřiště dvě. Leží v nádherném lesnatém údolí s krásně 

tvarovanými piniemi i fíkovníky, spoustou bunkrů i vodních překážek či prvků. V sousedství  velmi 

rušné Albufeiry byla postavena a stále se trochu rozrůstá luxusní rezidenční oblast, lemující nevtíravě 

obě hřiště. Místo je krásné a velmi žádané  a tomu odpovídají i nejvyšší ceny na celém pobřeží. Obě 

hřiště jsou nevšední, Royal je kopcovitá parkovka a Ocean se vine více k moři, na obou jsou nádherné 

výhledy.  

Pokud máte více času, rozhodně nepropásněte šanci si zde zahrát. Hrál jsem obě a považuji je za 

rovnocenné, i když možná většina hlasů bude pro Royal. 



 

Zajímavá místa pokud nechcete jenom hrát golf 

- Blízko do Španělska a do Andalusie 

Pokud jste na Algarve aspoň na měsíc a nedělá vám problém na dva tři dny vytáhnout paty 

někam jinam, zkuste se vypravit do Andalusie, třeba je tam někdo z vašich kamarádů zrovna 

na golfu a vy ho překvapíte.  Z Lagosu vede dálnice nejen do Lisabonu (odbočka u Albufeiry), 

ale i do blízkého Španělska. Za hodinku jste na hranicích v Huelvě a zhruba za další hodinku už 

můžete být v Seville. Hned vedle máte Cordobu a  Granadu, když se stočíte na jih narazíte na 

Malagu a sousedící Marbellu. Směrem na Gibraltar máte asi padesát golfových hřišť a všude 

plno míst, kde se oplatí zastavit, přenocovat a porozhlédnout se. Pokud se tam dostanete, 

nezapomeňte hlavně na skvostnou Rondu. 

 



 
 

Nezapomenu na rok 2004, kdy jsme večer u láhve vína pojali bláznivý nápad na tento výlet. 

Měli jsme na to ale jen dvacet čtyři hodin, protože jsme potřebovali v Portu stihnout 

čtvrtfinálový zápas ME Česko-Dánsko.  Vyrazili jsme v pět ráno a za 24 hodin jsme byli zpátky 

v našem hotelu. Na tachometru přibylo asi tisíc šest set kilometrů . Byli jsme tři a u volantu 

jsme se střídali jen dva. Přes Huelvu rychle do Sevilly, dvě hodiny pauza s návštěvou možná 

největší katedrály na světě. Pak rychle do Cordoby s malou zastávkou, protože jsme chtěli 

stihnout  Granadu s nejkrásnější památkou islámské architektury – Alhambrou. Zde jsme 

museli čekat asi dvě hodiny na prohlídku, ale stálo to za to. Rychle do Malagy a Marbelly, 

všude krátká zastávka,  a do Gibraltaru jsme se dostali až večer, takže jsme na opice na kopci 

špatně viděli a ze začátku jsme si ve tmě mysleli, že na nás kouká nějaký škaredý malý 

domorodec. Taky nás zdrželi Španělé, kteří se více než padesát let tváří, že Gibraltar 

neexistuje a na jejich straně neuvidíte žádné dopravní značení. Akorát nedůstojnou 

hodinovou kontrolu na vstupu, abyste pochopili, že příště se tomuto místu máte vyhnout. Ale 

starý Gibraltar má své kouzlo i v noci, i když jsme museli rezignovat na prohlídku starých 

pevnostních systémů s dalekonosnými děly, které dlouhodobě hlídají vstup lodí do 

Středozemního moře i směrem ven. Zdejší obyvatelé ale viditelně dávají přednost britské 

správě a k nelibosti Španělska se vyjádřili v posledním referendu pro stávavající status quo. 

Pak už následovala jen zběsilá noční jízda zpátky na Algarve a rychlý pád unavených těl nad 

ránem do postele. Nedoporučuji tento bláznivý nápad někomu opakovat, když tak přidejte 

aspoň dva dny. 

 



- Kousek do Lisabonu a dále na sever 

Dopravu na Algarve ulehčuje dálnice, která vede z Lagosu přes Faro až na hranice se 

Španělskem a navazuje na zdejší dálniční síť. U Albufeiry je dálniční odbočka na sever na 

Lisabon, kam se dostanete za dvě až dvě a půl hodiny, podle toho jak máte silné auto a kolik 

jste si odložili v peněžence na pokuty. Z Lisabonu vedou další dvě zhruba paralelní dálnice na 

sever až do Porta. To pravé historické Portugalsko se rozprostírá od Lisabonu na sever.  

 

 
Kromě Lisabonu a Porta, známého nejen fotbalově, zde najdete desítky zajímavých míst. 

V každém větším provinčním městečku, většina vás překvapí velkou čistotou, najdete 

krásnou gotickou katedrálu velikosti sv.Víta, půvabné staré město a často nějakou historickou 

událost či bitvu, kterou se lokalita zapsala nesmazatelně do národních dějin. Je zde posvátná 

Fátima, akademická Coimbra, katedrála a klášter Kristova řádu v Tomaru, Batalha, Leira, 

Santarém, Aveiro, Braga a řada dalších. Portugalsko má opravdu co nabídnout, navíc dobrou 

gastronomii a kvalitní místní vína (oblasti Douro, Alentejo ale i Algarve).  V okolí Lisabonu, od 

Sintry po Obidos,  najdete i řadu exkluzívních golfových hřišť, které přitahují cizí návštěvníky. 

 

- Výlet do Évory 

Tato  oblast ve středním Portugalsku blízko hranic se Španělskem není hlavním cílem většiny 

turistů, kteří míří hlavně do Lisabonu a okolí a na Algarve. 

Je to ale úžasné místo, které se vyplatí navštívit. Z Albufeiry tam trvá cesta autem na sever 

přes dvě hodiny, převážně po dálnici. Udělat si malou přestávku na výbornou kávu ve 

středověké Beje není na škodu. 

Évoru založili Římané po dobytí Lusitánie a za přispění úrodných rovin Alenteja z ní udělali 

obilnici impéria. Vzpomínkou na toto období je impozantní  restaurovaný římský mohutný 

chrám v centru zasvěcený bohyni Dianě. Město je od roku 1988 chráněnou památkovou 



rezervací pod patronací UNESCO. Dodnes ho chrání dvojitý systém hradního opevnění, 

prvotní vytvořili Římané, potom patřilo Maurům a po reconquistě a vytlačení islámu bylo dále 

důkladně opevněno za portugalských králů (bylo jejich oblíbeným sídelním městem) jako 

důležitý obranný prvek při válkách se Španěly, které trvaly po šest století. Celá Évora má 

úžasnou atmosféru a přitahuje návštěvníky z celého světa. Najdete zde spoustu výborných 

restaurací s typickou portugalskou kuchyní, malé vinárničky, kde můžete ochutnat vína 

oblasti alentejo a zakousnout si k nim různá tapas. Sluncem prohřáté náměstí Praca do 

Giraldo se spoustou kavárniček k posezení láká na dobrou brazilskou kávu a místní vyhlášené 

sladkosti. Cena skleničky dobrého vína nebo kávy je tady 1,20 EUR a to je tak třikrát méně 

než zaplatíte na Algarve a pětkrát méně než v Albufeiře. Ve městě je asi dvacet kostelů, ale 

dominuje mu překrásná královská katedrála Sé (připomíná pevnost) na vršku vedle římského  

 
 

chrámu a kláštera Convento dos Lóios, ze kterého je dnes luxusní hotel. Ve zdejší křížové 

chodbě je umístěna michelinská restaurace a hosté spí v pokojích, kde bývaly dříve mnišské 

cely. Za příplatek dostanete tu větší po opatovi. Hostům slouží překrásné společenské 

místnosti a salón s hořícím krbem, kde si mohou vypít svůj oblíbený drink. Za zmínku stojí 

ještě další kostel s velkou kostnicí. U vchodu vás přivítá optimistický nápis „My kosti zde 

čekáme na vaše“. Ve městě je spousta studentů, univerzita zde byla založena ze staré 

jezuitské koleje již v roce 1559. 

Nepřehlédnutelnou stavbou je městský akvadukt, stavba z roku 1531 , dochoval se 

devítikilometrový nepřehlédnutelný úsek, stavba má masívní pilíře a je vysoká místy přes 

dvacet metrů. 

Évora je úžasná, ale za pozornost stojí i další místa v okolí. 



Pohraniční pevnost Elvas, městečko obehnané velkými hradbami, jehož pevnostní systém 

navrhl francouzský vojenský architekt markýz de Vauban a který patří k nejzachovalejším 

v Evropě. Město bylo více než pět set let v područí Maurů. Pozoruhodnou místní stavbou je i 

středověký akvadukt dlouhý přes osm kilometrů a místy vysoký přes třicet metrů. Je zde až 

pět pater oblouků. 

Za návštěvu stojí i další menší pohraniční pevnost Estremoz s hradem a věží vysokou skoro 

třicet metrů. 

Asi třicet kilometrů od Évory směrem ke španělské hranici se nachází Vila Vicosa. Malé 

půvabné čisté městečko, které bylo sídlem vévodů z Bragancy, dynastie, která vládla 

v Portugalsku více než tři sta let a jejíž vláda byla ukončena atentátem na posledního krále 

Charlese v roce 1908 a revolucí, která smetla monarchii. Doporučuji vyčlenit si hodinku a 

palác Ducal navštívit. Místní průvodce vás provede  skvostnými interiéry, kde uvidíte i řadu 

úžasných historických sbírek z celého světa. Taky největší plně vybavenou zámeckou kuchyni, 

kde pracovalo třicet dva kuchtíků a po stěnách visí tisíc pět set kusů měděného nádobí. Pár 

set metrů od paláce se nachází výborná stylová restaurace Ouro Branco, která vás nezklame. 

Když se budete vracet zpět na Algarve, je dobré to vzít jinudy a to přes Monsarraz, Mértolu, 

Taviru a domů. 

Monsarraz je neuvěřitelný skvost. Středověké malebné městečko na španělské hranici, 

obehnané hradbami, se zvedá na kopci nad řekou Guadianou a nabízí úchvatné výhledy. 

Všude je neuvěřitelně čisto, při procházce od spodní hlavní mohutné brány uvidíte v úzkých 

uličkách malé obchůdky, kavárničky a spoustu  malých galerií s vystavenými obrazy umělců. 

V centru narazíte na velký kostel a po pár stech metrech na druhém konci na vás čeká 

středověký hrad s vysokou hradní věží a amfiteátrem, který dodnes slouží pro občasné 

pořádání býčích zápasů. Při procházce po cimbuří shlížíte do údolí na největší vodní plochy 

v celém Portugalsku. Pokračujete na jih a přes kouzelnou Mértolu, kde už staří Féničané 

vybudovali říční přístav se dostanete do Táviry s historickými kostely a nádhernými panskými 

domy. A to už jste zpátky na Algarve. 

 

- Další zajímavá místa na Algarve 

 

Cabo de Sao Vicente  a Sagres 

Ve středověku byl tento mys považovaný za konec civilizovaného známého světa. Je to 

krásné místo s mnoha útesy vysokými až šedesát metrů. Vévodí mu vysoký maják  



 
 

s dosahem až 95 kilometrů, největší v Evropě. Dnes je celá oblast součástí národního přírodního 

parku. V blízkém Sagres vybudoval Jindřich Mořeplavec pevnost a svou slavnou námořní školu, ale 

nedochovaly se o tom žádné památky. Za zmínku stojí  jím postavený gigantický oblázkový větrný 

kompas o průměru 43 metrů. 

Místo stojí za několikahodinový výlet, který je dobré zakončit v některé z četných taveren. 



 

Silves 

Založeno Římany, za Maurů se stalo po mnoho set let jedním z hlavních středisek jejich říše na 

Pyrenejském poloostrově. Městu vévodí impozantní hrad z červeného pískovce a je proslulé dnes 

hlavně nejlepšími pomerančovníkovými sady. Návštěvu je dobré spojit s golfem na nedalekém hřišti. 

Hezká procházka k hradu starými uličkami a mezi historickými domy. Po prohlídce hradu je vítaná 

chvilka odpočinku v blízké kavárně ve stínu staletých stromů. 

 

 

Portimao 

Společně s Farem je to největší město na pobřeží. Na okrajích města se rozrůstá moderní výstavba, 

střed je klidný s pěší zónou, krásným kostelem a řadou obchodů. 

Na východě města je stará obranná pevnost Santa Catarina, odkud je krásný výhled na písečnou pláž 

a sedmdesátimetrové skalní útesy. 

 

Albufeira 

Kouzelné dvacetitisícové rybářské městečko  je hlavním rekreačním centrem na celém Algarve. První 

hrad zde postavili už Římané, je zde rozsáhlá pěší zóna a několik pláží. Je to nejrušnější místo na 

celém pobřeží s množstvím hotelů, restaurací, vil a hlavně velkých apartmánových komplexů.  

 



Vilamoura  

Má ambice stát se největším rekreačním střediskem v Evropě. A to velikostí probíhající a stále 

nekončící výstavby, řadou golfových hřišť v okolí, soukromým přístavem a řadou přeplněných pláží. 

Podobně rušná jako Albufeira.  

 

Faro 

Správní středisko celého Algarve a dosti rušné město, turisté se mu často zbytečně vyhýbají. Za 

návštěvu stojí hlavně historické centrum částečně obehnané hradbami, Biskupský palác a několik 

kostelů. V námořním muzeu narazíte na repliku galeony Sao Gabriel, která byla vlajkovou lodí Vasca 

da Gamy při jeho objevné plavbě do Indie. 

Tip pro pobyt na Algarve 

Lagos a blízké okolí 

 

Z letiště ve Faru se tady dostanete po dálnici za necelou hodinku. Je to výrazně klidnější místo než 

části jako Albufeira nebo Vilamoura, kde je v hlavní letní i golfové (zimní) sezóně někdy až přelidněno. 

Nepotkáte zde ani golfové partičky Angličanů středního věku, kteří jinde dokážou docela hlučně 

povykovat u pár piv v libovolnou denní nebo noční dobu. 

V okolí historického Lagosu, odkud vyplul Vasco da Gama, na svoji objevnou plavbu do Indie, jsou 

blízko u sebe čtyři hřiště (Palmares, Boavista, San Antonio a Espiche) a do hodinky se dostanete na 

dalších více než třicet. 

Ceny jsou zde nižší než v Albufeiře. V Lagosu, blízké rybářské vesničce Alvoru či mořském letovisku 



Luzu je řada dobrých restaurací a příjemné pláže, kde můžete celoročně dopřát svým plícím potěšení 

z mořského vzduchu či posedět u dobrého drinku. Vaší pozornosti doporučuji Fortalezu v Luzu 

s romantickou veřejně přístupnou kavárnou uprostřed okrasné zahrady, odkud si můžete při drinku 

odpočinout pozorováním hravého moře, surfařů a pláží. 

Lagos je půvabné starobylé městečko s mořeplaveckou historií a je příjemné se zde po golfu toulat 

úzkými uličkami starého města. Na nábřeží se tyčí stará pevnost, která hlídala přístup do přístavu a 

vedle zbytky obranných valů. Můžete navštívit dva krásné kostely Santa Maria  a Santo António.  

Nezapomeňte navštívit muzeum voskových figurín oslavujících možná nejslavnější období 

portugalských dějin, kdy země dala světu největší objevitele nových světů – Vasca da Gamu 

objevitele Indie, Bartolomea Diaze, který mu otevřel cestu tím, že jako první obeplul jižní Afriku a Mys 

dobré naděje. A konečně Magalhaese s jeho první plavbou kolem světa. Tady byly položeny i základy 

plavby nesmrtelného Kolumba. Za všechno ale může bratr portugalského krále Jindřich Mořeplavec 

(jeho velká socha zdobí náměstí u pevnosti), který podporoval objevy a zřídil na jihu první školu pro 

mořeplavce  a lodivody. Vše financoval z peněz Kristova řádu, jehož byl velmistrem. Kristův řád byl 

dle dnešní terminologie právním nástupcem řádu templářů v Portugalsku, se souhlasem papeže a 

poté co francouzský král Filip Sličný, který nechtěl platit své dluhy a rozhodl se, že řád zlikviduje a 

zmocní se jeho obrovského majetku. Takto aspoň někde peníze templářů, první světové globální 

ekonomiky, posloužily dobré věci. Konec konců stačí se podívat na červený kříž na bílém podloží, 

uvidíte starý to symbol templářů, který zdobil plachty Kolumbových karavel a lodí dalších objevitelů. 

Když bloumáte v podvečer starým Lagosem, nechce se vám věřit, že právě tady se zrodily a hlavně 

zrealizovaly myšlenky na objevování Nového světa. Konec konců málokdo ví, že než Kolumbův plán 

na cestu do Indie západním směrem přijala a financovala královna Isabela Kastilská, navštívil 

Kolumbus s tímto plánem portugalského krále, který ho odmítl. Neřekl mu ale proč, protože už po 

zdolání jižní Afriky Bartolomeo Diázem v roce 1488 přislíbil financovat cestu do Indie Vasco da 

Gamovi, kterému se to nakonec podařilo, ale až v roce 1498.  Že Kolumbus objeví ne cestu do Indie, 

ale Ameriku, netušil tehdy vůbec nikdo. Mimochodem, při oslavě pěti set let od obeplutí mysu Dobré 

naděje Diazem, vystavěla jihoafrická vláda v přístavním Mossel Bay, ještě za fungování apartheidu, 

muzeum k této cestě a Portugalci zde věnovali repliku tehdejší Diazovy lodě. Byl jsem tam a tuto 

necelých třicet metrů dlouhou karavelu jsem navštívil. Když jsem viděl v jakých náročných a 

stísněných podmínkách, o technologickém vybavení a navigačních přístrojích nemluvě,  museli 

tehdejší námořníci týdny  a měsíce plout, vzbudilo to ve mně hluboký respekt ke všemu, co dokázali a 

objevili. 

Algarve je celoročně skvělá golfová destinace. I když většina Čechů utíká za teplem hlavně od 

podzimu do jara, kdy se u nás již většinou nedá hrát. Nabízí nebývale hodně dobrých golfových hřišť a 

ještě více možností pro ubytování. Najdete zde luxusní hotely s neopakovatelnou atmosférou a 

zázemím jako Pine Cliffs, Vila Vita Parc  apod. , ale i další dobré hotely a apartmány v blízkosti 

golfových hřišť. Oproti jiným destinacím zde nemusíte trávit většinu času v hotelu, ale najdete tu 

hezkou zemi s příjemnými lidmi a spoustou věcí k vidění a poznávání. Pokud hrajete častěji nebo 

plánujete zůstat delší dobu, vyplatí se soustředit na ubytovací kapacity v blízkosti většiny hřišť, kde 

můžete často dostat vysoce nadprůměrné podmínky pro spojení ubytování, golf, buggy atd. 

 

Další užitečné golfové informace mimo jiné najdete na 



https://www.teetimes.pt/golf-holiday-packages-algarve/portugal/ 

https://algarvegolf.net/greenfees/ 
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