Park Golf Club Ostrava – Šilheřovice
Popis resortu
Park Golf Club Ostrava se nachází v Moravskoslezském kraji a jedná se o jedno z nejstarších a
nejhezčích českých golfových hřišť. Golfový areál najdete nedaleko hranice s Polskem zhruba 25
kilometrů od Ostravy. Je zasazen do prostoru anglického parku secesního zámku Šilheřovice.

18 jamkové veřejné hřiště má obtížnost par 72. Golfový klub byl založen v roce 1968 a hřiště bylo
otevřeno o dva roky později. Rozkládá se v zámeckém parku, který je osazen velkým množstvím
vzácných dřevin z celého světa. Zámek Šilheřovice je částečně přístupný veřejnosti. Pro návštěvníky
resortu je přímo na zámku k dispozici luxusně vybavený apartmán, sousední lovecký zámeček slouží
jako restaurace a ze zámeckého skleníku byla vybudována originální klubovna. Hřiště v Park Golf
Clubu Ostrava patří mezi jedno z nejrozsáhlejších v České republice. Má přírodní charakter, hrací
plochy jsou mírně zvlněné. Pro trénink je k dispozici rozlehlá cvičná louka. 300 metrů dlouhý driving
range nabízí 10 odpališť z trávy, dále je zde několik putting a chipping greenů a jeden cvičný bunker.
Resort poskytuje výcvikové kurzy pro začátečníky i pokročilé hráče. V golfovém areálu probíhají
pravidelné letní příměstské kempy pro děti. Najdete zde také půjčovnu holí a vozíků trolley a golf
shop se sportovním vybavením. Návštěvníci se také mohou ubytovat v nedalekém hotelu U svatého
Jana, kde je také stylová restaurace s otevřeným krbem a letní terasou. Další možnosti ubytování
nabízí nedaleký Bohumín a Hatě.
Destinace

Severní Morava a Slezsko

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Golf

Filmová místa v okolí
Tmavomodrý svět: , GPS: 49.918056,18.28

Příběhy, které se odehrály v okolí
Steampunk na Landeku: , GPS: 49.8688,18.2656867
Pravěká Twiggy z Ostravy: , GPS: 49.868747244133,18.269147872925

Doporučená místa
Penzion ve věži: , Tel: +420596092310, Email: penzion@bospor.info, Adresa: Koperníkova
1215, Bohumín, GPS: 49.9092644,18.3657083
Aquacentrum Bohumín: , Tel: +420596092300, Email: aquacentrum@bospor.info, Adresa:
Koperníkova 1216, Bohumín, GPS: 49.9089478,18.3664722

