Park Golf Club Ostrava – Šilheřovice
Opis ośrodka
Park Golf Club Ostrava znajduje się w kraju morawskośląskim i jest jednym z najstarszych i
najpiękniejszych czeskich pól golfowych. Resort golfowy znajduje się w pobliżu granicy z Polską,
około 25 kilometrów od Ostrawy. Jest on położony na terenie angielskiego parku secesyjnego Pałacu
Šilheřovice.

Publiczne 18-dołkowe pole golfowe ma trudność par 72. Klub golfowy został założony w 1968 roku, a
pole otwarto dwa lata później. Znajduje się w parku pałacowym, w którym osadzono dużą liczbę
rzadkich drzew z całego świata. Pałac Šilheřovice jest częściowo dostępny dla zwiedzających. Dla
gości resortu jest bezpośrednio w pałacu do dyspozycji luksusowo wyposażony apartament, sąsiednią
rezydencja myśliwska służy jako restauracja, a oryginalny klub powstał po przebudowie cieplarni
pałacowej. Pole golfowe w Park Golf Club Ostrava jest jednym z największych w Czechach. Ma
naturalny charakter, powierzchnie do gry są lekko faliste. Do treningu służy rozległa łąka
treningowa. 300-metrowy driving range oferuje 10 trawiastych obszarów, a także kilka putting and
chipping green’ów oraz bunkier treningowy. Resort oferuje kursy dla początkujących
i zaawansowanych graczy. W ośrodku golfowym regularnie organizowane są letnie obozy
podmiejskie dla dzieci. Znajduje się tu również wypożyczalnia kijów oraz wózków trolley i sklep
golfowy ze sprzętem sportowym. Goście mogą również zatrzymać się w pobliskim hotelu U svatého
Jana, gdzie znajduje się również stylowa restauracja z otwartym kominkiem i letnim tarasem. Inne
możliwości zakwaterowania oferują pobliskie miejscowości Bogumin i Hatě.
Destynacja

Morawy i Śląsk

Trasa

0 km | 0

Nawierzchnia
Rodzaj aktywności Golf

Miejsca w okolicy znane z filmów
Tmavomodrý svět: , GPS: 49.918056,18.28

Historie, które miały miejsce w okolicy
Steampunk na Landeku: , GPS: 49.8688,18.2656867
Pravěká Twiggy z Ostravy: , GPS: 49.868747244133,18.269147872925

Polecane miejsca
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

