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Hledáte golfový ráj? Nechte si poradit od cestovní
kanceláře Amazing Golf
13. 9. 2016 13:28 (aktualizováno: 14. 9. 2016 09:05)

Komerční prezentace

Gol sté jsou nároční cestovatelé, mají vysoké požadavky na kvalitu hotelů a
originalitu golfových hřišť. Chtějí zahrát dobrý výsledek a zažít něco
výjimečného. Jak se taková dovolená připravuje? 10 otázek nám zodpověděla Hana Pešková obchodní ředitelka cestovní kanceláře Amazing Golf.

Hana Pešková
autor: Amazing golf

1. Kdo jsou vaši klienti a s jakými požadavky se na vás obrací?
Našimi klienty jsou úspěšní podnikatelé, top management a ředitelé velkých korporací,
právníci, známé osobnosti ale také lidé, kteří své rmy již prodali a teď si užívají života a
cestují po světě s golfovým bagem. Žádná konkrétní jména však na našich stránkách
www.amazinggolf.cz nenajdete, v tomto směru jsme naprosto diskrétní. Svou dovolenou
chtějí strávit zčásti aktivně na golfovém hřišti, po hře chtějí relaxovat na pláži a vykoupat se
v teplém moři. Večer rádi ochutnají místní speciality ve vyhlášené restauraci s výhledem na
oceán. K tomu si přejí zažít něco výjimečného a nezapomenutelného. Jejich čas je velmi
vzácný a našim úkolem je zajistit, aby vše perfektně fungovalo od začátku až do konce jejich
pobytu.
2. Do jakých zemí a na jak dlouho cestují?
Od listopadu do března se většinou cestuje do exotických destinací jako je Mauricius,
Jihoafrická republika, Dominikánská republika, Spojené arabské Emiráty, Thajsko atd. Pobyty
jsou s ohledem na délku letu delší, minimálně 10 – 14 dní. V měsících duben a říjen jsou
velmi populární skupinové golfové pobyty do Turecka, Portugalska nebo Španělska na 4 – 5
nocí. Tam si partičky kamarádů užívají naplno golfu a večerní zábavy. Letní měsíce jsou
vyhrazeny pro plážové dovolené ve středomoří s rodinami, kde je golf doplňkem pro ty, kteří
jsou na hře závislí. Délka pobytu se pohybuje od jednoho týdne do jednoho měsíce. U delších
pobytů klienti volí pronájem vil v hotelovém komplexu, kde mají více soukromí a mohou
využít kompletní servis včetně vlastního kuchaře a číšníka.
3. Jak velký rozpočet by si měl gol sta cestovatel připravit?
Naší specializací jsou exkluzivní zájezdy na míru, luxusní dovolená začíná na částce 10 000,Kč na osobu za den bez letenky a končí ve stovkách tisíc. Na volbě klienta je jaký způsob
dopravy zvolí, jestli ekonomičtější pravidelnou linku nebo privátní letoun. Podstatnou

Video

Archiv HN

Ekonom

Events

položkou rozpočtu je golf, na některých hřištích se může jednat až o částku 12 000,- Kč za
jedno green fee. Hezký zájezd na 10 dní v exotické destinaci si ale můžete dopřát již za
částku kolem 100 000,- Kč včetně letenky v economy class.
4. Jaké jsou nové trendy v cestování za golfem?
Stále oblíbenější jsou kratší pobyty a prodloužené víkendy s doletem do 3 – 4 hodin. Klienti
zvyklí na cestování v business class častěji využívají dopravu privátními letouny, což jim
umožňuje být více exibilní a šetřit jejich drahocenný čas. My samozřejmě neustále
sledujeme nové hotely a golfové resorty, které se otevírají nebo renovují. To nejlepší
zařazujeme do naší nabídky. Co se týká Evropy, z každé země nabízíme maximálně 5
nejkvalitnějších hotelů, které doplňujeme golfovými hřišti výhradně z top 10 pořadí. V
některých zemích jako např. Řecko nabízíme pouze dva hotely, které splňují naše přísná
kritéria a za které dáme jak se říká ruku do ohně.
5. Jaká je Vaše nejoblíbenější destinace?
Oblíbených destinací máme více, v posledních dvou až třech letech jsme si zamilovali
Jihoafrickou republiku. Tato úžasná země má deset golfových hřišť, která řadíme do kategorie
1A, ať se již jedná o The Links nebo parková hřiště v resortu Fancourt nebo o hřiště s
panoramatickými výhledy na oceán jako je např. Pinnacle Point. Velkou výhodou je navíc
časový posun pouze o 1 hodinu, takže na rozdíl od asijských destinací hned po příjezdu
neprobíhá náročná aklimatizace. Naprosto unikátní je příroda, často pobyty kombinujeme
právě s vyjížďkami na safari za velkou pětkou (slon, nosorožec, lev, buvol a levhart) nebo s
výlety za pozorováním velryb nebo adrenalinové potápění s velkým bílým žralokem. Velmi
populárním doplňkem pobytů jsou ochutnávky vín ve vyhlášené oblasti Stellenbosch u
Kapského města.
Z oblasti karibiku bych určitě zmínila Dominikánskou republiku pro hřiště s nádhernými
scenériemi a pláže s bílým pískem, zahrát Teeth of The Dog je povinností! Z asijských
destinací doporučujeme Malajsii, která není příliš zasažena masivní turistikou jako např.
Thajsko. Na ostrově Langkawi je unikátní golfové hřiště The Els Club, které je umístěno přímo
v deštném pralese, na první i druhé devítce se hráč z tohoto pralesa „vyseká“ na dvě jamky
přímo k Andamanskému moři. Architekti zasadili hřiště do okolní přírody s velkým respektem
a citem, na hřišti nenajdete ani jeden písečný bunker http://www.amazinggolf.cz/videogalerie/. Doprovod při hře Vám dělají varani, opice, tukani a
další obyvatelé jednoho z nejstarších pralesů na světě.
6. Označila byste nějakou destinaci jako golfový ráj?
Kromě již zmíněné Jihoafrické republiky a Malajsie je hvězdou stálicí v kategorii golfových
rájů ostrov Mauricius, doporučujeme klidnější jižní nebo východní část ostrova. 9 kvalitních
golfových hřišť, krásné pláže, perfektně fungující služby, to jsou hlavní argumenty proč se na
ostrov vydat. Od května se navíc velmi zpříjemnila letecká doprava s Emirates, přes Dubaj
jsou oba lety v nejmodernějším letadle Airbus A380. Za ráj gol stů můžeme určitě označit
čínský ostrov Hainan, kde je 60 golfových hřišť, investice do nejmodernějších hotelových
komplexů jsou z pohledu Evropana neuvěřitelné. Kromě světoznámého resortu Mission Hills
u města Haikou na severu doporučujeme zahrát hřiště The Dunes at Shenzhou Peninsula u
města Sanya na jihu ostrova. Jamky jsou zasazeny do písečných pláží a moře doslova kopírují.
7. Existují i nějaké dosud neobjevené destinace?
Objevování nových destinací je to, co nás baví nejvíce. Pokud jste dobrodružnější povahy, láká
Vás poznávat zvyky místního obyvatelstva, máte rádi kulturu a památky, ale zároveň se
nechcete vzdát komfortu a kvalitních služeb, doporučujeme vycestovat do Kambodži, Ománu
nebo na indonéský ostrov Bali. V příštím roce budeme připravovat zájezd pro náročné gol sty
na Nový Zéland, to bude ale minimálně na 3 týdny.
8. Pořádáte také skupinové zájezdy?
Ano, tyto zájezdy jsou velmi oblíbené. Jsou určeny pro menší skupiny gol stů. Na rozdíl od
individuálních zájezdů si většina účastníků užije více zábavy a legrace. Sestavit kompaktní
skupinu s podobnými zájmy je však velkou alchymií a my jsme dosud v tomto směru měli
velké štěstí. Každý rok v únoru vyrážíme např. do Jihoafrické republiky na mezinárodní

amatérský turnaj Africa Golf Safari Invitational a jak už samotný název napovídá, jedná se
právě o kombinaci safari a golfu. Každý rok se turnaj pořádá na jiném hřišti, vždy však v
blízkosti rezervace v oblasti Johannesburgu, abychom si dopřáli interakce nejen s velkou
pětkou. Druhá část pobytu je více odpočinková a pravidelně pobyt zakončujeme v resortu
Fancourt u města George v blízkosti oceánu - http://www.amazinggolf.cz/nas-tip/.

Kromě zmíněných safari vyjížděk bývá největším lákadlem odpal na Extreme 19th, nejvyšší a
nejdelší tříparové jamce světa v resortu Legend u Johannesburgu. Na odpaliště se dostanete
pouze helikoptérou, která vás přepraví na horu Hanglip Mountain, z výšky 400 m pálíte na
green ve tvaru Afriky a pokud chcete mí šanci jamku dohrát, musíte zahrát rovnou a přesnou
ránu 240 – 250 metrů, míček letí dolů více než 20 sekund, nic podobného jinde nezažijete.
Pokud zahrajete jamku na jednu ránu, tzv. Hole in one, získáte nanční prémii ve výši 1 mil.
USD, toto se však zatím nikomu nepodařilo, my to budeme v únoru opět zkoušet https://www.youtube.com/watch?v=_0OzvRELj5s

9. Jaká je aktuální situace v oblíbeném Turecku?
My nabízíme pouze populární oblast Beleku se 14 golfovým hřišti. Z více než 50
pětihvězdičkových hotelů v oblasti doporučujeme jen to nejlepší, což je pouze 5 hotelů. Belek
je vzdálen od Istanbulu 700 km, od Ankary 500 km, luxusní resorty a golfová hřiště si žijí
svým životem, z našeho pohledu se nic nemění. Klienti se vrací maximálně spokojení, vše
funguje perfektně. Naopak máme za to, že mírný pokles turistiky v destinaci je ku prospěchu
klientů, na hřištích není takový přetlak a člověk má kolem sebe více prostoru, což je vždy
příjemnější. Belek tedy stále doporučujeme jakožto skvělou golfovou destinaci, kde dostanete
naprosto vynikající služby za velmi příznivé ceny.
10. Proč cestovat s cestovní kanceláří Amazing Golf?
Každému klientovi sestavujeme dovolenou na míru přesně podle jeho požadavků a představ.
Náš klient s námi vycestuje průměrně 4 krát do roka, dvakrát na golfovou dovolenou s
partnerkou nebo přáteli, dvakrát do roka s rodinou. Většinu našich klientů velmi dobře
známe, takže víme, co na dovolené ocení a z čeho by mohli být nadšeni. Vždy se snažíme do

jejich programu zakomponovat momenty překvapení spojené s výjimečným zážitkem. Právě
tyto zážitky, které se nedají koupit a některé z nich ani předem naplánovat, mají pro naše
klienty vysokou hodnotu a jsou doufám jedním z důvodů, proč máme i nadále jejich důvěru
připravovat další výpravy do golfových rájů.
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