Ropice Golf Resort
Popis resortu
Ropice Golf Resort najdete v Moravskoslezském kraji se jen pár kilometrů od hranice s Polskem.
Rozkládá se u obce Ropice a nabízí dvě kvalitní golfová hřiště, tréninkové plochy a profesionální
zázemí.

Hřiště bylo otevřeno v roce 2004 a patří mezi TOP 10 českých golfových hřišť. 18 jamkové
mistrovské hřiště má obtížnost par 72. Při hře je z něho překrásný výhled na masiv Slezských Beskyd
a Javorový vrch. Autorem hřiště je rakouský architekt Hans George Erhardt. Hřiště nabízí mnoho
písečných bunkerů, zajímavě tvarované greeny, vodní překážky a vzrostlé stromy a keře. První
devítka je spíše kopcovitá a jamky jsou delší. Hru golfistům znepříjemňují velké vodní plochy a
přírodní překážky. Délka hřiště je 5398 metrů ze žlutých odpališť a 4755 metrů z červených. Druhé
hřiště v Ropice Golf Resortu je veřejné a hráči nepotřebují Osvědčení pro hru na hřišti (tzv. Zelenou
kartu). Nabízí 6 jamek a obtížnost par 18. Je vhodné pro úplné začátečníky nebo pro trénink hry na
greenu. K výcviku také resort poskytuje driving range s 15 odpališti, 2 cvičné greeny pro chipping a
putting a bunkery pro nácvik hry z písku. Pobyt na cvičných plochách není časově omezen. Svou
velikostí a pestrostí se řadí mezi nejlepší cvičné areály v České republice. V golfovém resortu Ropice
jsou také k dispozici analyzátor techniky a švihu Trackman 4 a simulátor Full Swing E6. Součástí
resortu je klubovna, restaurace a obchod s golfovým vybavením, doplňky a oblečením. Také zde
najdeme půjčovnu golfových holí, vozíků trolley a autíček buggy. Ubytovat se lze přímo pod golfovým
areálem v pensionu Mlýn Ropice. Další možnosti ubytování zájemci najdou v nedalekých městech
Český Těšín a Třinec. Golfový Resort Ropice také pravidelně pořádá klubové turnaje a turnaje
CZECH PGA TOUR a ČGF. Nabízí různé zvýhodněné balíčky jak pro hru, tak i pobytové balíčky
s různými benefity. V roce 2010, 2011 a 2012 získal resort ocenění Golfový areál roku TOP 10 a
v roce 2015 získal v anketě časopisu Golf Digest cenu Hřiště roku.
Destinace

Severní Morava a Slezsko

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Golf

Příběhy, které se odehrály v okolí
Druhý život slovanského hradiště: , GPS: 49.788121,18.589143
Legenda o založení Těšína: , GPS: 49.747168886292,18.624139422754

