Panorama Golf Resort - Kácov
Popis resortu
Panorama Golf Resort Kácov se nachází 66 kilometrů od hlavního města Prahy. Golfové hřiště se
rozkládá v překrásné krajině na břehu řeky Sázavy. 18 jamkové hřiště má obtížnost par 72.

Autorem golfového areálu je tým Golfer Course Creators. Hřiště je tvořeno třemi devítkami, které se
jmenují Forest, Meadows a River. První devítka s názvem Forest je umístěna v lesním porostu.
Meadows je umístěna na rozlehlých loukách a nabízí klidnější a přehlednější hru. Poslední River je
vybudována podél břehu Sázavy pod vysokými skalami. Spojením dvou devítek pak vzniknou tři
18 jamková hřiště. Pro nácvik krátké hry slouží chipping a putting green, pro hru z písku cvičné
bunkery a pro odpaly driving range s 10 krytými a 35 travnatými odpališti. Typ hole si můžete
otestovat ve fitting centru. Začátečníkům i zkušeným hráčům jsou nabízeny individuální výukové
lekce. V rámci dětské akademie jsou pro nejmenší připravené tréninkové programy podle věku a
výkonnosti. Klub nabízí zájemcům různé typy členství s řadou benefitů. Součástí areálu je klubovna,
která poskytuje golfistům zázemí ve stylovém prostředí. Najdete zde také Pro Shop se značkovým
golfovým vybavením, půjčovnu holí a vozíků a další nezbytné zázemí. Restaurace Panorama hostům
nabízí tradiční české pokrmy. Návštěvníci mají k dispozici také luxusní dvoulůžkové pokoje a
čtyřlůžkové apartmány.
Destinace

Střední Čechy

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Golf

Filmová místa v okolí
Iluzionista: , GPS: 49.740113,15.058257
Tmavomodrý svět: , GPS: 49.786877,15.018678
Tmavomodrý svět: , GPS: 49.785278,15.025
Chce to andělskou trpělivost!: , GPS: 49.809167,14.926667

Doporučená místa
Infocentrum Zruč nad Sázavou: , Tel: +420327531329, Email: infocentrum@mesto-zruc.cz,
Adresa: Zámek 1, Zruč nad Sázavou, GPS: 49.7442639,15.10145
Restaurace Pod hradem: , Tel: +420608046674, Email: mzverinova@seznam.cz, Adresa:
Český Šternberk 13 , GPS: 49.8103625,14.9277775
Farma Prak - ubytování: , Tel: +420603832346, Email: info@dvurprak.cz, Adresa: Český
Šternberk 47, GPS: 49.8125247,14.9173797
Návštěvnické středisko Vodní dům: , Tel: +420602665409, Email: vodnidum@csop.cz,
Adresa: Hulice 118, GPS: 49.71882,15.0865194
Kavárna Hellas Zručský dvůr: , Tel: +420773756575, Email: info@kavarnahellas.cz, Adresa:
Zručský dvůr/Okružní 1117, Zruč nad Sázavou, GPS: 49.7450028,15.0981131

