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Od letoška je Weitra partnerem pro-

jektu našeho časopisu Jedno fee dva 

hráči. Vouchery zde platí od pondělí do 

pátečního poledne, o víkendu ne.

V zimě sem z Diamond GC přešel zku-

šený manažer Ali Kern, který hrál na-

posled Weitru před víc než deseti 

lety. „Nestačil jsem se divit. Kvalita se 

enormně zvýšila, nejen na hřišti. Nová 

restaurace a hotel přímo u klubovny 

každého osloví pohodou, přátelskostí, 

kuchyně je vynikající.“

Před dvěma lety koupil klub Gerhard 

Seidl, dlouholetý nadšený golfista. Loni 

se budovalo, menší hotel a restaurace 

vyrostly v rekordním čase a doplnily 

hřiště, které také doznalo podstat-

ných vylepšení. Teď, na konci dubna, 

proběhlo slavnostní zahájení provozu. 

Nová budova je moderní, přesto dobře 

zapadla do okolí plného lesů, lesíků 

GC Weitra se představuje
Nový rakouský partner projeku Jedno fee dva hráči

Golfklub Weitra leží v severním Waldviertelu, osm kilometrů jižně od Gmündu, stej-
ně daleko je to do Českých Velenic na naší straně hranic. Ne víc než kilometr odtud 
najdete nejstarší rakouské místo s právem vařit pivo, městečko Weitra. Klub, který 
letos slaví třicetiny, se po nedávné změně vlastníka a s tím související fi nanční in-
jekci, úpravách a přestavbě dostal na vysokou úroveň.

Text: Ivo Doušek, foto: autor a archiv klubu

Weitru najdete v perfektní kondici.
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a remízků. Hned vedle ní je pěkný rekre-

ační rybník Hausschachen, jasný cíl po 

letních rundách.

Hřiště samo je rozmanité, kopce i ro-

vinky, lesy se střídají s otevřenými plo-

chami, z prvních jamek je zajímavý po-

hled na městečko, jemuž vévodí mocný 

renesanční zámek. Celá osmnáctka leží 

v přírodě, nevede tudy žádná silnice, 

klid, zvěř, ptáci.

Možná jste tady už dřív hráli, nyní to 

tady ale skoro nepoznáte. Osmnáctka je 

v perfektní kondici, díky vložení do zají-

mavé přírodní scenerie se žádná jamka 

ani přibližně nepodobá žádné jiné. Wei-

tra nevyniká délkou, ale je zde třeba 

hrát precizně – někdy je fervej úzká, 

jinde číhá dogleg, rány ze šikmé po-

lohy… Vody moc není, jen několik ma-

lých jezírek, které zasahují do hry jen na 

pár jamkách.  A pozor – druhá devítka 

je osvětlená, dá se hrát i po setmění!

Po hře vítá hráče nejen posezení na te-

rase u zaslouženého piva z místního pi-

vovaru a dobroty z kuchyně, které velí 

paní Seidlová, manželka majitele, ale 

i koupání a poležení na břehu rybníka 

Hausschachen. Tam členové klubu a pří-

chozí hráči tradičně „odkládají“ negol-

fovou část rodiny, jež si jistě nestěžuje. 

Kromě golfu vedou v přímém okolí cyk-

lostezky a turistické trasy.

I samo blízké městečko má co nabíd-

nout – zámek je překrásný, historický 

střed města ve vás oživí vzpomínku 

na staré časy, kdy ještě všemu ne-

vládly auta a široké silnice. A pokud 

byste chtěli přespat a nevešli se do po-

kojů, které hotel na hřišti nabízí, na ná-

městí we Weitře je „pivní“ hotel Brau-

hotel, který se golfistům také s péčí 

věnuje – nabízí jim svoje pobytově-

golfové balíčky.

Balíčky nocleh/golf nabízí i sám Golfklub 

Weitra. Začínají už u pobytu na jednu 

noc s dvěma dny neomezeného golfu, 

jsou vyjmenovány na stránkách klubu. 

Když si k tomu za i jinde obvyklých 

30 euro objednáte buginu, dostanete 

k ní pro každého ručník, ledový čaj, 

vodu, corny tyčinku, kus ovoce a spo-

lečně pro dva birdie book.

Podobně najdete na webu klubu i na-

bídky na různé druhy členství. Mají 

zde i členství pro cizince, přesněji pro 

členy žijící v cizině. To je možná alter-

nativa i pro v blízkosti Weitry bydlící 

Jihočechy...

Přes výrazný posun v kvalitě hřiště zů-

stalo green fee stejné jako v minulých 

letech: ve všední den se platí 60, 

o víkendu 70 euro. Ve všední dny si 

tedy s naším voucherem zahrajete za 

60 euro ve dvou. 

UŽITEČNÉ INFORMACE
GOLFCLUB WEITRA
Adresa: Golfclub Weitra, A-3970 Weitra, 

Hausschachen 313, Austria

Tel.: +43 2856 2058

Web: www.hausschachen.at

Email: gcweitra@golf.at

Počet jamek: 18 | Par: 70

Délka (m): 5 782 (žlutá) | 5 158 (červená)

Green fee:  60 € (po–pá do 12.00) 

70 € (pá od 12.00–ne)

Akceptace voucherů 1=2: 
pondělí až pátek (pátek do 12.00)

Restaurant Hotel Hausschachen
Web: www.hausschachen.at

Email: restaurant@hausschachen.at

Osmnáctka je v perfektní kondici, díky vložení do 
zajímavé přírodní scenerie se žádná jamka ani 
přibližně nepodobá žádné jiné. Weitra nevyniká 
délkou, ale je zde třeba hrát precizně.

Hřiště doplňuje i nová reustarace, do které se musíte po hře vydat.

Neschází ani ubytování.


