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Po letech hraní golfu a cestování si myslím, že Tenerife je pro našince jednou z nejlepších voleb a to 

nejen pro hráče golfu.  Platí to celoročně, i když hlavní golfová sezóna je  zde od listopadu do března, 

kdy je v českých zemích nejchladněji.  Zimní ceny fee jsou tady vyšší  než v létě.  Před  10-15 léty jste 

si nejlepší hřiště mohli zahrát za cca 80 EUR , nyní už téměř všude zaplatíte  sto a více. Samozřejmě 

kromě nejdražší Abamy, kde pokud nejste hotelovým hostem , zaplatíte 180 EUR.  Na  sopečných 

Kanárských ostrovech najdete velmi dobré klima, teploty se zde celoročně pohybují mezi 20 – 30 

stupni  Celsia, to je asi tak o tři stupně více než na poblíž ležící kopcovité Madeiře. Je zde také velmi 

vysoký počet slunečních dnů v roce a to zejména na jihu. Ostrovy obklopuje studený  Atlantik a to 

znamená, že se tady často i v létě vykoupou jen otužilci. Teplý Karibik nebo Egejské moře v srpnu tady 

nenajdete. Všechny dobré hotely zde ale mají bazén (někdy i vnitřní) a ty nejlepší ho ohřívají až na 

třicet stupńů. Největší počet dobrých hotelů a kvalitních hřišť je v oblasti Costa Adeje a Las Americas , 

které jsou nejlepší volbou především v zimních měsících – prosinec  až březen, kdy je zejména 

v severních oblastech ostrova trochu chladněji a může tam i pršet. Pobřeží na severu, nejvíce  zelená 

část ostrova  kolem  Puerto de la Cruz, má více než sto let dlouhou turistickou minulost a nachází se 

zde jen jediná osmnáctka (Real club de Golf), když nepočítám kratší  tříparové hřiště La Rosaleda.  Ze 

všech Kanárských ostrovů je Tenerife přírodně nejrozmanitější  a je zde nejvíce dostupných golfových 

hřišť – celkem deset .  Většina z nich je velmi hezká, pár je přímo nádherných.  



 

Najdete zde nejvyšší horu celého Španělska, asi 3700 metrů vysokou Pico del Teide, která se nachází 

uprostřed  úchvatného národního parku, kde se lesy střídají s náhorními plošinami a hlubokými 

skalnatými údolími. Pokud se dostanete nahoru (lanovkou, kterou si radši rezervujte předem), 

poslední desítky metrů (pokud vás vůbec pustí kvůli počasí  na vrchol) půjdete ve sněhu, takže se 

raději teple oblečte. Celá oblast je vítaným cílem turistů, pohodlnější  většina jede autem, ti  

nejvytrvalejší šlapou na kolech. Celý ostrov má skvělou dopravní infastrukturu, dálnice vedoucí podél 

pobřeží dnes už spojuje téměř celý ostrov dokola, loni v prosinci byl dokončen další úsek nad Costa 

Adeje na sever a ten vede až do Santiago del Teide. Takže o něco horší cesta  v délce pár desítek 

kilometrů (ale pořád výrazně lepší než některé nebezpečné zkratky) vede už jen dále do pobřežního 

Icod de los Vinos, kde už můžete navázat na dálnici do Puerta de la Cruz, kde poměrně rychle podél 

pobřeží můžete objet celý ostrov a vrátit se do hlavních  turistických  oblasti na jihu. Kromě krásné 

přírody a golfu najdete na ostrově i řadu historických a jinak zajímavých míst. Přístav Garachico na 

severu, založený ve středověku janovskými kupci se pyšní krásnými  historickými budovami.  Dalšími 

místy, kde se oplatí zastavit je La Orotava (historické místo, které patřilo vládci původních 

domorodých obyvatel Guančů), Puerto de la Cruz  (pěkné lázeňské město se spoustou květin a 

zejména britských návštěvníků),  La Laguna (druhé největší historické město) a ostrovní metropole 

Santa Cruz de Tenerife (nejprůmyslovější, ale s pěkným historickým centrem) . 



 

 

Nejvíce turistů v posledních letech míří do letovisek na jihu, která se neustále rozrůstají. Pokud se na 

ostrov vrátíte po několikaleté pauze,  jste překvapeni,  kolik  nových hotelů,  apartmánů a obchodních 

středisek zde naleznete.  Možná nejoblíbenějším místem na jihu je Costa Adeje s překrásnou 

několikakilometrovou pobřežní promenádou.  Je zde nejvíce golfových hřišť a to celkem šest.  Jsou 

zde klasické osmnáctky – Las Americas, Golf del Sur, Amarilla , botanická zahrada Abama , Costa 

Adeje (3 x 9 jamek) a pěkné spíše cvičné  hřiště Los  Palos (par 3). Bez ohledu na cenu fee za nejlepší 

považuji a nejraději je střídavě hraji  - Las Americas , Abama a Costa Adeje. Ještě před pár lety jsem za 

nejhorší  hřiště v oblasti Adeje považoval často hodně větrné v blízkosti občas hlučného letiště jih 

ležící  – Golf del Sur. Teď bych tuto pozici předal hřišti Amarilla, které je momentálně v o něco horším 

stavu včetně klubového zázemí. Mám velice rád a snažím se vždy nezapomenout si zahrát hřiště 

Buenavista.  Leží necelou hodinku jízdy na sever autem na pobřeží a je sevřeno mezi mořem a 

nádhernými skalami.  Je trochu kopcovité s většinou širokými fervejemi, které vám dávají šanci se 

docela odvázat. Je docela obtížné se spoustou bunkerů a vodních překážek. Když se tam vypravíte (a 

rozhodně to udělejte, tak budete odměněni  neskutečnými výhledy na skály a na moře téměř 

odevšad. To vše za pouhých 106 EUR.  Ještě malá dopravní rada,  aby váš případný spolucestující 

nejen ženského pohlaví  cestu přežil a nedostal hysterický záchvat.  Při cestě z jihu, až se dostanete 

po dálnici k Santiago del Teide, rozhodně nejeďte malou odbočkou doleva přes Mascu, nemuseli 

byste tuto úzkou adrenalinovou strmou cestu  přežít bez újmy na psychice. Jeďte přímo do Icod de 

Los Vinos.  Nenechte se zmást ani případnými doporučeními  místní navigace na nejkratší cestu, 

nejezděte přes El Tanque.  Když dojedete do Icod de los Vinos, držte se jen na hlavní silnici přes 



Garachico, Los Silos až do Buenavista golf. Pokud vás místní navigace před Los Silos odkloní doprava 

k pobřeží, tak ji neposlouchejte. Po pár stech metrech ještě normální cesty byste se ocitli někde, kde 

se už nedá otočit a  co připomíná černou sjezdovku s šíří, která neumožňuje dvěma autům se 

vyhnout. Jednou se mi to povedlo a nevzpomínám na tu cestu  rád. 

 
 

Posledním hřištěm, které je dostupné, je La Tecina na blízkém ostrově La Gomera. Má smysl ho hrát, 

pokud jste sem  přijeli na delší dobu než týden až deset dnů. Anebo také pokud jste sběratelem 

neustále nových golfových zážitků a hřišť. Je to vzdušnou čarou asi sedmdesát kilometrů. Můžete tam 

letět menším letadlo z letiště  Tenerife SUD nebo trajektem  z přístavu  Los Cristianos a pokračovat 

autem přes velmi hornatý skalnatý  střed ostrova na pobřeží  k  hotelu Jardin Tecina, kterému hřiště 

patří. Trvá to minimálně dvě hodiny. Cesta autem je ještě více adrenalinová než dříve popsaná cesta 

do Mascy a slabší povahy při ní mají většinou zavřené oči.  Říká se, že kdo tady má zavřené oči,  slyší 

lépe místní „kozí“ řeč pastevců – připomíná pískání, kteří se takhle museli dorozumívat přes hluboká 

skalnatá údolí. Dnes už je ale skoro nepotkáte, většina odešla s poslední emigrační vlnou po druhé 

světové válce do USA.  Hřiště je ale krásné,  dobře udržované a stojí za to si ho zahrát.  Přezdívá se 

mu „malá Abama“.  

Tenerife je skvělá golfová destinace se spoustou hřišť a hotelů nejrůznější kategorie. Každý si může 

vybrat dle svého vkusu a své kapsy. Zhoršující se bezpečnostní situace v řadě zemí arabského světa se 

projevuje mimo jiné i větším počtem turistů v klasických destinacích a to zejména ve Španělsku 

včetně jeho ostrovů.  Je to vidět nejen ve vyšší ceně fee než kterou jste platili ještě před několika lety. 

Není zde mnoho hotelů, které nabízejí  výrazně výhodnější ceny pro golfisty  nebo až něco na způsob 

unlimited golf. 



I golfové cestovky vám na většinu hřišť nabídnout jen malou slevu, maximálně kolem deseti procent.  

Nejvýhodnější podmínky pro golfisty  (včetně speciálních balíčků až skoro po unlimited golf sezónně 

nebo celoročně) nabízí odřezaná Tecina na Gomeře a  Melia Hacienda del Conde (Buenavista) – zde 

ale  hlavně v zimě může občas pršet. Osobně mám nejradši  hotel Las Madrigueras, malý komfortní 

hotel  s ohřívaným venkovním bazénem na třicet stupňů, bezkonkurenční restaurací ala carte a snad 

nejlepším hotelovým servisem na Tenerife. Můžete na bugině vyjet z hotelových vrat přímo na jamku 

číslo čtyři a do clubhousu a na dobrý driving to máte tak dvě sta metrů. Většinou to nedělám, ale 

hřiště Las Americas (patří hotelu) můžete hrát klidně celý týden dokola, je úžasné a každá jamka je 

jiná. Když si od  ceny tohoto skvělého hotelu odečtete průměrné fee, které byste jinde platili a tady 

hrajete zadarmo, tak zjistíte, že to má něco do sebe.  Je to rozdíl i např. proti vysoké ceně Ritz Abama, 

kde i hotelový host musí zaplatit za hru kolem 100 EUR. 

Zejména na jihu je spousta hotelů, některé jsou hodně drahé  a výsledek ne vždy odpovídá ceně, 

kterou zaplatíte. Posledně nás dosti zklamal hotel Gran Tacande. Zvlášť pokud zde jedete poprvé , je 

dobré se poradit   než učiníte konečné rozhodnutí . 

Pokud máte rádi golf a na Tenerife jste nebyli , určitě tam jeďte, stojí to za to. Mám rád většinu 

zdejších krásných hřišť, ale věřte mi, pokud svítí sluníčko, tak Buenavista je nejlepší. 
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