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Turecko je krásná země s bohatou historií, teplým mořem a hezkou přírodou. Nevím jestli jsem tady
měl vždy jen štěstí, ale potkal jsem jen přátelské a zejména na venkově velmi pracovité lidi. Památek
starověku zde najdete více než kdekoliv na světě. Pokud si uděláte čas a zajedete na pár dnů do
Istanbulu, uvidíte fascinující metropoli , která udávala více než 1000 let tón v polovině světa . Když
si vezmete hotel vysoko nad město a okno bude mít správnou orientaci, odmění se vám dech
beroucím pohledem na bosporskou úžinu. Tady spatříte opravdovou krásu a také mumraj okolo.
Zejména v posledních deseti letech si Češi velmi oblíbili jezdit za golfem na jih země do Beleku.
Turecko se stalo jednou z nejoblíbenějších golfových destinací a má podle mě možná až celosvětově
nejlepší poměr cena/výkon v porovnání golfu, golfových hotelů, gastronomie a souvisejících služeb.
Této oblíbenosti zdá se příliš neublížila ani v posledních letech zhoršující se bezpečnostní situace na
Blízkém východě a důsledky bojů v Sýrii.
V Turecku jsem byl poprvé před 22 lety na poznávacím zájezdu a seznámil jsem se v rychlém tempu
s celou západní polovinou země a byl jsem nadšen. Když jsem začal hrát golf, došlo přirozeně k tomu,
co můj přítel nazval rozdílem mezi cestováním před golfem (rozuměj dříve než jsem začal hrát) a po
golfu (když už hraji golf, jezdím téměř výhradně jenom tam, kde je golfové hřiště).
Za posledních 15 let jsem byl ve spoustě pětihvězdičkových hotelech v Beleku, někdy i vícekrát
ročně. Pokusím se (možná trochu subjektivně) zhodnotit své zkušenosti.
Před 14 lety zde byl suverénně nejlepším hotelem nově otevřený Kempinski, ale to platilo jen 2 roky,
pak šla úroveň dost dolů. Přesto někdy s nostalgií vzpomínám na dodnes nepřekonané
bezkonkurenční telecí na meruňkách. Chybí mi rovněž výhledy z hotelového okna na pátou jamku
PGA Sultán, které osobně považuji stale za nejlepší hřiště v Turecku.
Za v současnosti nejlepší adresu (a šéf Bilyany tvrdí že v celém Turecku) považuji hotel Regnum
Carya včetně velmi hezkého stejnojmenného hřiště s večerním osvětlením, který zejména v létě

nabízí nepřeberné množství atrakcí a komfortem a velikostí svých pokojů a gastronomie překonává
podle mě i trochu přeceňovaný Maxx Royal.
Pětihvězdičkové hotely jsou v Beleku, až na výjimky, jen dobré a ještě lepší, takže zde riskuji při
výběru méně než většinou jinde v Evropě, kde situaci osobně neznám nebo mi informace nepředal
někdo, kdo tam pobýval.
Pokud nepreferuji pouze a jen cenu, radši bych se vyhnul Sirene, Suenu (nové Sueno de Lux je
výrazně lepší) i proto že hrát opakovaně na Sueno Dunes je pro mě utrpení. Jednou se to dá přežít,
když si řeknu, že chci poznat co nejvíce hřišť. Na celém hřišti nenajdete rovnou plochu větší než 4
m2. Druhé hřiště u hotelu je jiné - rovinaté. Nevím jestli to byla jen momentální náhoda, hrál jsem to
po 2 letech opakovaně, ale zdejší gríny jsem vždy poznal jen jako podprůměrné.
Vyhnul bych se Voyage s vybydlenými pokoji a rizikem, že zde strávíte muslimské jarní prázdniny
s hotelem plným povykujících dětí, kde byl problém si v klidu vypít svůj drink. Jednou jsem to zažil a
uvažoval jsem že odjedu. Naštěstí než jsem se k tomu odhodlal, tak prázdniny, o kterých jsem
nevěděl, skončily. Doporučuji si tento fakt vždy předem ověřit. Nemám rád hotely Cornelia
(zejména Diamond), jsou příliš velké, všude je to daleko a v zimě se tam člověk může cítit opuštěn a
téměř stísněně. Lykia golf s hotelem vedle je daleko a u moře a má jen jedno hřiště. Bývá tam někdy
nejisté počasí se silným větrem. Je to ale jediné hřiště Links a tím se liší od všech ostatních v této
lokalitě. Zahrát si ho je vítaná změna, musíte se ale smířit s tím, že na ostatní hřiště to odsud
kamkoliv máte dost daleko (možná že už tam vede dnes kratší cesta, ale vzpomínám si, že jsme tam
jednou jeli skoro hodinu a to jsme si ještě cestu zkrátili přes pole). Navíc je škoda v Beleku hrát týden
pouze jediné hřiště.
Osobně mám velmi rád hotely Gloria (Verde, Golf a Serenity). Jsou ve třech cenových hladinách,
nejlevnější Verde, nejdražší Serenity a možná nejvíce obsazovaný Golf. Vlastník hotelů podniká i
v potravinářském komplexu a v silně konkurenčním prostředí nabízí dobrou přidanou hodnotu.
Důsledkem toho je jedna z nejlepších gastronomií a bezkonkurenční nápoje v ultra all inclusive ve
srovnání s většinou ostatních hotelů. Pamatuji na zájezd, kde jedinci zvládli i deset Henessy za
odpoledne, samozřejmě až po golfu. Jinde se za takový koňak nebo i lepší víno platí . Tohle vše jsou
bonusy, které jsou tím důležitější, čím větší je zejména pánská skupina, která se dala dohromady pro
daný výlet. I když golfisté v tomto směru stále nedosahují kvalit německých kuželkářů na Mallorce aj.
Verde je z hotelů Gloria nejmenší i nejlevnější, má jen kolem 200 pokojů, wellness s bazénem
s mořskou vodou a restaurace nejen bufetové ale i ala carte (tady si více jídlo vychutnáte a tolik
nepřiberete). Má příjemnou až komorní atmosféru, máte blízko na hřiště, do restaurace i na kávu do
baru. Znám hotely, kde musíte jít stovky metrů – do restaurace, do baru po golfu, do welness . Hřiště
Gloria jsou blízko, spíše lehčí a rovinaté, velmi dobré na rozehrání před sezónou. Navíc je zde nejlepší
driving a cvičné plochy v celém Beleku. Pokud nejedete v létě, je výhodnější bydlet vždy v hlavní
budově – opět máte vše blízko. Jednou se nám před léty s trenérem Mirkem Stehlíkem stalo, že měli
takzvaně overbooked a místo pokojů v hlavní budově nám za stejnou cenu dali velkou vilu u moře,
kde jsme sice pro sebe měli 2 ložnice a obývák, ale do hlavní budovy jsme chodili 250 metrů. Což
v zimě za tmy nemusí být třeba pro manželku ta nejpříjemnější věc. V létě je situace samozřejmě jiná,
blízkost teplého moře je naopak výhodou.
Pokud vám nevadí cena (která je ale pořád několikrát nižší než zaplatíte za totéž v Provence, na
Sardinii nebo v Ženevě) a jedete v létě (ale třeba i v zimě), tak bych zvolil Regnum Carya.
Když tam pojedete s rodinou a vnuky , najdete tam tolik atrakcí a možností vyžití jako nikde jinde.
Třeba jen plavební dráhu s vlnami, kterou si dáte na zapůjčeném kajaku nebo bazén s vlnobitím.
Okouzlí vás secesní cukrárna v hlavní budově s výběrem lepším než ve Vídni, ze které se vám nebude
chtít odejít. Pokud opakovaně podlehnete jejím svodům, tak se dostanete na váhu před dovolenou
až po 2 měsících diety. Budete mít k dispozici jednu z nejlepších hotelových pláží s molem a úžasným
barem, kde si sednete s drinkem do lenošky a zapomenete kolik je hodin. A když vám bude vedro ,
dva metry vedle si můžete skočit do moře nebo ti opatrnější mohou použít vedle upevněný žebřík. A
pokud máte v létě už dost těch občas povykujích malých spratků , využijete částí hotelu, kde mají
děti zakázaný vstup a to včetně krásného poloprázdného padesátimetrového bazénu. A golfu ve
vedru (může být i skoro padesát) se nebojte. Já chodím hrát kolem třetí odpoledne, vezmu si buginu

a osmnáctku zahraji i za necelé 2,5 hodiny, protože tam žádného jiného blázna nepotkám. Když
trochu sešlápnu plyn, tak si připadám jako bych měl vůz s klimatizací.

8/3/2018

Revize 10/4/2018
Po turnaji RSTM v prvním dubnovém týdnu 2018 si dovolím připojit hodnocení Titanicu.
Celkový dojem z hotelu byl díky atmosféře celé akce, skvělému počasí a výbornému golfu velmi
dobrý. Přesto podle mě Titanic nepatří mezi 4-5 nejlepších golfových hotelů v Beleku. Zařadil bych ho
mezi lepší polovinu místních top hotelů pětihvězdičkové kategorie. Je relativně nový (byl postaven asi
před 5 lety) a hostům nabízí pohodlí prostorných pokojů. Je příliš velký na to, aby se zde hosté cítili
zcela komfortně a pociťovali osobnější péči. Personál v restauracích, kavárnách i jinde byl na různé
úrovni, někdy trochu liknavý a málo si všímající hostů a někdy aktivní a velmi přátelský. Nejvíce to
bylo vidět v hlavní restauraci, nabídka jídel a jejich chuť byla dobrá, byly zde části lépe řešené a
vybavené, kde si skupinka přátel mohla najít své soukromí, ale její největší část svým konceptem a
nedostatkem soukromí připomínala spíše lepší závodní jídelnu. Kdo chtěl změnu, mohl navštívit zdejší
a la carte restaurace, byli jsme v italské a jídlo bylo excelentní, přesto že kuchař mluvil turecky. Hotel
s vlastním hřištěm měl kromě golfistů i další hosty. Převažovali domorodci s rodinami, golfoví plejeři
byli v menšině. Osobně to mám v Turecku radši naopak. Naštěstí zrovna v tomto termínu nebyly
muslimské prázdniny, ale to nám pan Gabriel z jeho CK slíbil garantovat a slovo dodržel. Byl jsem
trochu zbabělý a tak jsem velikonoční pomlázku, kterou jsem si přivezl z Brna, uplatnil jen na pokoji.
Netroufl jsem si ji použít na ženskou část tureckých hotelových hostů. Zčásti proto, že jsem spíše
konzervativní a myslím si, že není vždy slušné vyvážet a vnucovat své národní zvyky v cizí zemi a
také proto, že rád vidím koho mrskám a to jsem při spatření dvou žen v burkách neměl zajištěno.
Co je ale v Titanicu vynikající, je jejich wellness. Propojená dobře řešená soustava obrovských
vnějších bazénů, u kterých se příjemně opalovalo a bylo blízko do nedaleké kavárničky s nabídkou
skvělých zákusků. Koupali se zde, vzhledem k tomu že byl počátek dubna, jen ti otužilejší. Kdo
potřeboval teplejší vodu, mohl využívat velký vnitřní ohřívaný bazén a zejména úžasný sousedící
vnější bazén s mořskou vodou a teplotou kolem třicítky. Takových bazénů zase v Beleku moc

nenajdete.
Nevím jestli to bylo dáno jen počtem hostů, ale špatně fungovalo v celém hotelu připojení
k internetu, což bylo nepříjemné zjištění.
Golfové hraní bylo skvělé, ale to bylo mimo jiné i dobrým výběrem hřišť. Sultán i Pasha byly tradičně
ve skvělé kondici včetně excelentních grínů. Dvacet sedm jamek Titanicu bylo rovněž velmi hezkých
a dobře udržovaných. Snad s výjimkou trochu slabších grínů, které to ale v konkurenci Sultána měly
těžké. Každopádně současné hřiště Titanic je lepší než původní Tat a změna majitele mu prospěla. Pro
některé byl překvapením Nobilis, krásné dobře udržované hřiště s anglickou klubovnou, jejíž
atmosféru bylo radost si vychutnat venku na terase u piva, ať jste vyhráli nebo prohráli ve vložené
soutěži s kamarády.

