Ropice Golf Resort
Opis ośrodka
Ropice Golf Resort położony jest w kraju morawskośląskim, zaledwie kilka kilometrów od granicy z
Polską. Znajduje się w pobliżu miejscowości Ropice i oferuje dwa wysokiej jakości pola golfowe,
tereny treningowe i profesjonalne zaplecze.

Pole golfowe zostało otwarte w 2004 roku i znajduje się wśród 10 najlepszych czeskich pól
golfowych. 18-dołkowe mistrzowskie pole golfowe ma trudność par 72. W trakcie gry, można
podziwiać piękny widok na masyw Beskidu Śląskiego i Javorový Vrch. Projektantem pola jest
austriacki architekt Hans George Erhardt. Pole golfowe oferuje wiele piaszczystych bunkrów,
green’ów o ciekawych kształtach, przeszkód wodnych oraz rosłych drzew i krzewów. Pierwsza
dziewiątka jest raczej pagórkowata, a odległości pomiędzy dołkami są dłuższe. Grę utrudniają duże
powierzchnie wodne i naturalne przeszkody. Długość pola wynosi 5398 metrów od żółtych obszarów
tee a 4755 metrów od czerwonych obszarów tee. Drugie pole golfowe w Ropice Golf Resort jest
dostępne publicznie, a gracze nie potrzebują Uprawnienia do gry na polu golfowym (tzw. Zielonej
karty). Oferuje 6 dołków i trudność par 18. Jest odpowiednie dla początkujących graczy lub do
treningu gry na green’ie. Ośrodek oferuje także driving range z 15 obszarami tee, 2 putting
i chipping green’ami oraz bunkry do treningu gry na piasku. Pobyt na polu treningowym nie jest
limitowany czasowo. Ze względu na swoją powierzchnię oraz różnorodność obszary treningowe
należą do najlepszych w Czechach. W resorcie Ropice Golf Resort jest do dyspozycji również
analizator techniki i wymachu Trackman 4 Technique Analyzer i symulator Full Swing E6. Część
resortu stanowi budynek klubowy, restauracja i sklep ze sprzętem golfowym, akcesoriami i odzieżą.
Znajdziemy tu również wypożyczalnie kijów golfowych, wózków trolley i samochodów buggy. Istnieje
możliwość zakwaterowania tuż pod polem golfowym w pensjonacie Mlýn Ropice. Dalsze możliwości
zakwaterowania można znaleźć w pobliskich miastach Czeski Cieszyn i Trzyniec. Golf Resort Ropice
regularnie organizuje także turnieje klubowe i turnieje CZECH PGA TOUR oraz ČGF. Resort oferuje
rozmaite promocyjne pakiety zarówno dla graczy, jak i pakiety pobytowe z różnymi korzyściami. W
latach 2010, 2011 i 2012 resort otrzymał nagrodę TOP 10 Golf Resort, a w 2015 roku zdobył nagrodę
Golf Digest Pole Roku.
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Historie, które miały miejsce w okolicy
Druhý život slovanského hradiště: , GPS: 49.788121,18.589143
Legenda o založení Těšína: , GPS: 49.747168886292,18.624139422754

