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Argentario
Celoroční golf v přímořském ráji
Maremma, jižní část Toskánska, to jsou starobylá městečka na kopcích, etruské
památky, malé zapadlé vesničky, vinice, skvělé jídlo, nádherné pláže, v létě plné
velice opálených lidí. Z 90 % jde o Italy, mezinárodní turistický ruch sem zatím pronikl
jen nepatrně. A v tomto „úkrytu“ najdete nejlepší italské hřiště.
Text: Ivo Doušek, foto: Argentario Golf Resort & Spa
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Kdo nebyl v Toskánsku, měl by se tam co
nejrychleji vypravit, praví všechny turistické
bedekry. Země umění, architektury, vína,
dobrého jídla a teď i golfu má co říci každé
jen trochu vnímavé duši. Ano, taky se říká
„vidět Neapol a zemřít”, ale to se dá obojí

Orsini chtěl vytvořit něco, co ukáže nejprogresivnější stránku regionu, a to se mu dokonale podařilo.
Resort je něco jako úkryt či zašívárna
v tom nejlepším slova smyslu. Dostanete

Nejlepší z rozsáhlé nabídky je bezpochyby hřiště
v luxusním resortu Argentario, několikrát za sebou
vyhlášené za nejlepší italské hřiště roku.
stihnout během jedné cesty… V toskánských městech se zrodila renesance, celá
krajina je nádherná, nesmírně zajímavá při
letmé návštěvě a ještě zajímavější, když
zde strávíte trochu více času.
Pro golﬁstu se Toskana stala přitažlivou
teprve v posledních desetiletích. A je to
jen dobře, protože nedávno vzniklá hřiště
mají moderní koncepci a design, navíc díky
mírnému podnebí tu lze hrát po celý rok.
Nejlepší z rozsáhlé nabídky je bezpochyby
hřiště v luxusním resortu Argentario, několikrát za sebou vyhlášené za nejlepší italské
hřiště roku.
Pětihvězdičkový resort najdete v Maremmě, v chráněné středomořské oáze
na poloostrově Monte Argentario, odděleného od pevniny lagunou. Vysoká hora
stejného jména zabírá většinu poloostrova,
dál se sem vešly dva přístavy, honosný
Porto Ercole a lidovější Porto Santo Stefano, resort Argentario a už skoro nic víc.
Zcela unikátní budova resortu nabízí
73 designových pokojů, host si může vybrat z několika stylů, od klasického až ke
stroze modernímu. Majitel resortu Augusto
Na své si přijdou i milovníci dobrého jídla.
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se k němu stále se zužující silničkou
mezi zahradami, za jejich zdmi jen
tušíte ukryté vily boháčů z nedalekého Říma či Florencie. A když se zdá,
že jste odbočili jinam, než jste měli,
objeví se brána, klikatý sjezd zahradou
a před vámi se zjeví nádherná moderní stavba.
Kvalita je tady poznat na každém
kroku, vše od ohromujícího designu
vstupní haly až po nejmenší maličkosti je
precizní. Obsluha špičková, ale nevtíravá,
velmi dobře vyškolená. Nic vás neruší, nic
nechybí, nic nepřebývá, ticho, dokonalé
soukromí. Restaurant Dama Dama se špičkovou toskánskou a středomořskou kuchyní z lokálních produktů, bar, venkovní
i vnitřní bazén, veliké wellness centrum –
a hned vedle hřiště!
Opravdu, stačí vyjít ze dveří a jste na
fervejích. No, doslova ne, to se jen tak
říká, ke klubovně je to padesát metrů
a na jedničku ještě dvacet. Optimální
vzdálenost. Tréninkové plochy, na nichž
vládne bývalá hvězda EPGA Tour Emanuele Canonica, jsou umístěny mezi staré

UŽITEČNÉ INFORMACE
ARGENTARIO GOLF RESORT & SPA
Adresa: Argentario Golf Resort & Spa, Via Acquedotto
Leopoldino, 58018 Porto Ercole (GR), Italy
Tel.: +39 0564 182 8425
Email: segreteria@argentariogolfclub.it, info@
argentarioresort.it
Web: www.argentarioresort.it
Počet jamek: 18 | Par: 71
Délka (m): 6 218 (bílá) | 5 895 (žlutá) |
5 003 (červená)
Green fee: 90 € (hlavní sezona) | 70 € (mimo sezonu)

DOPRAVA
Autem cca přes 1 000 km
Letecky do Říma, Florencie nebo Pisy

olivovníky, takže v horkých dnech můžete patovat v jejich stínu – nejromantičtější tréninkové prostředí, jaké si umíte
představit.
Celá klubovna je obklopena keři a záhony květin, kvetoucích po celou sezonu. Není se co divit, že sem jezdí
trénovat i José María Olazábal nebo
zázračné dítě italského golfu Matteo
Manassero.
Příručky říkají, že hřiště je „varied,
spectacular and technically challenging”.
Česky řečeno – je rozmanité, každá

Zdejší tréninkové zázemí oceňují i nejlepší hráči světa.
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Výborné klimatické podmínky umožňují celoroční hru.

BALÍČKY
Golf & Wine (3 noci)
3 noci v dvoulůžkovém pokoji, bufetová snídaně,
uvítací drink, jedna večeře včetně výběru vín
Argentaria, druhý den návštěva vinařství Le
Mortelle, které vlastní jedna rodina už po 6
století, oběd a ochutnávka, 1 green fee/os., vstup
do wellness, bazénů a ﬁtness, na driving range
a tenisové kurty, garáž, WI-FI
Cena: 497 €/os.

Golf & Wine (7 nocí)
7 nocí v dvoulůžkovém pokoji, bufetová snídaně,
uvítací drink, tři večeře včetně výběru vín Argentaria,
návštěva vinařství Le Mortelle, oběd a ochutnávka,
3 green fee/os., vstup do wellness, bazénů a ﬁtness,
na driving range a tenisové kurty, garáž, WI-FI
Cena: 1 110 €/os.
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jamka jiná, musíte si je dobře promyslet,
než se do nich pustíte, a zapamatujete
si je nadlouho. Stavitelé důmyslně využili každé vyvýšeniny už tak dost kopcovitého terénu, aby vytáhli odpaliště co
nejvýš nad ferveje. Na první devítce se to
opakuje pravidelně, druhá je rovinatější.
Odměnou za vystoupané metry jsou výhledy na moře, lagunu a kopce zvedající
da se na pevnině za ní – na ostrově
člověk
hraje málokdy.
čl
Rány
Rá z výšky jsou vzrušující, ferveje
většinou
široké, ale s překážkami
vě
– bankry, někde stromy a jezírka,
greeny
dosti malé, ale bez velkých
g
modulací.
Některé ferveje zajímavě
m
kličkují.
Po devítce se hra vrací ke
k
klubovně
– ideální příležitost dát si
k
doušek
osvěžujícího nápoje.
d
Klubovně
vládne bodrý Ital v nejlepších
Klub
letech – Ottavio Coppola. Pokud se s ním
dáte do řeči, zahrne vás spoustou informací. Poví vám i o českých hráčích, kupodivu už jich sem dorazila spousta. Nápojům, které vám nabídne, vévodí víno.
Stejné je to v hotelu, ale i všude v okruhu

několika set kilometrů. Maremma je vinicemi poseta.
Ottavio vám vyjmenuje, na kterých
místech se máte povinně rozhlédnout a pokochat: na dvojce, na trojce,
na šestce… Ale pokocháte se i bez
jeho upozornění, výhledy jsou vskutku
uchvacující.
Na druhé devítce se tolik nenachodíte,
ale je zde několik velmi náročných jamek a hodně vodních překážek. Poslední tři jamky jsou opravdovým vyvrcholením, ukaž, co ses cestou naučil…
Celé okolí je poseto starobylými městečky a vesnicemi s úzkými uličkami a velice autentickými restauracemi či pizzeriemi, často na kopci, v každém z nich
se turista rád zastaví. Spatří diametrální
rozdíl mezi přecpanými přímořskými
středisky kolem Benátek a touto krajinou,
kde se život změnil méně než jinde. I to
je výhoda cestování za golfem do Toskánska – přivede vás do supermoderního
resortu hned vedle něčeho, co bychom
omylem mohli nazvat skanzenem – zde
je to obraz normálního života.

