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Spoštovane golfistke in golfisti,

Že dobro leto in pol smo v primežu COVID epidemije, ki nas 
tako ali drugače zaznamuje in omejuje.

Pa vendarle in kljub vsemu se želim skoncentrirati na tiste sve-
tle točke in s pozitivno energijo doseči motivacijo, ki je nujna 
za dobro igro.

Po zaslugi Pie Babnik in Ane Belac je Slovenija z letošnjim let-
om tudi v profesionalnem golfu vpisana med svetovno golfsko 
elito, kar je odlična spodbuda našim mladim upom in dobra 
promocija za golf pri nas.

Tudi naši upravljalci golf igrišč se vsak po svojih močeh trudijo. 
Igrišča so po večini korektno urejena, nekatera tudi odlično, 
ponudba je bolj ali manj primerna, cene igralnin dostopne, 
razen nekaterih izjem. Pogrešam pa predvsem povezanost in 
sodelovanje med igrišči. Se spomnite slovenske letne karte? 

Pogrešam tudi golf turnirje za amaterje, ki so po moji oceni od 
lanskega leta upadli za 50 %, obisk le-teh pa je tudi manjši za 
50%, razen nekaterih izjem, kot sta After Job na Trnovem in 
Putr v Arboretumu. In pa seveda  WINE&DINE golf turneja, ki 
že sedmo leto privablja golfistke in golfiste, katerim je priorite-
ta druženje, ki se ne konča z zadnjim udarcem na 18. luknji.

Če tudi vi kaj od tega pogrešate ali če želite zgolj kaj nove-
ga doživeti, se nam pridružite na naših turnirjih, dogodkih in 
potovanjih. 

Naša zaveza in ključ do uspeha je dodana vrednost vsakemu 
dogodku, ki slehernemu gostu daje občutek pozitivnih 
doživetij. Zato posebej za vas z veseljem odkrivamo in pred-
stavljamo nove golfske destinacije in kreiramo nove dogodke, 
s katerimi želimo preseči vaša pričakovanja in pokazati, da golf 
ni le igra, ampak je način življenja.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem tudi vsem prijateljem 
in poslovnim partnerjem za vašo pomoč in izkazano zaupanje.

Dobro igro…

Mitja Klančišar
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Serija turnirjev Wine & Dine nadaljuje svojo golfsko 
turnejo tudi v sezoni 2021.
To je že sedma sezona in 55 izvedba do sedaj!

Golf turnirji pod blagovno znamko Wine & Dine so že pred leti krepko presegli okvire klasičnih rekreativnih 
turnirjev in so danes sinonim za kvaliteten golfski družaben dogodek z dodano vrednostjo. Kombinacija vrhunske 
kulinarike in odličnih vin ob igri golfa vsako leto privablja nove golfiste in predvsem golfistke, ki so v letošnjem 
letu že prevzela primat po udeležbi. Ni kaj, dame že vedo, kaj je dobro! Da je sam dogodek še bolj na družabni 
ravni, se večina turnirjev odvija v formatu igre Texas Scramble, ki marsikomu omogoča bolj sproščen pristop do 
igre.
V sedmih letih je bilo do današnjega dne organiziranih 55 Wine & Dine turnirjev, gostili smo 34 različnih  priznanih 
vinarjev in vinskih kleti, tudi iz tujine. Poleg Golf igrišča Arboretum, ki je v zadnjih letih gostil večino turnirjev 
pod taktirko GOLFPRESSS v Sloveniji, že štiri leta zgledno sodelujemo z našimi partnerskimi igrišči v Italiji, na 
Hrvaškem in Madžarskem, ki so prepoznali kvaliteten produkt. Tako smo našo zgodbo uspešno razširili tudi na 
mednarodno golfsko sceno.

Že v letu 2019 in 2020 smo nekatere Wine & Dine 
turnirje razširili na vikend dogodke in jih poimenovali 
Golf & Gourmet vikend. Zaradi dobrega odziva 
gostov bomo tovrstne vikende nadaljevali tudi v 
letu 2021.  Prvi tak dogodek bo potekal od 6. do 8. 
avgusta v Trbižu, na igrišču Golf Senza Confini, z 
odličnim italijanskim vinarjem RONCUS in kulinarično 
spremljavo pod taktirko chefa Francesca Baralde 
iz Restavracije Ilija. Oktobra (15. in 16.) sledi GOLF & 
GOURMET vikend v ZALA SPRINGS-u, v novembru 
pa bo zaključek WINE & DINE serije za leto 2021 v 
Castello Di Spessa.

Golf tour 2021
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Tudi v letošnjem letu so nam posledično s COVID 
situacijo odpadli vsi planirani dogodki od marca do maja. 
Kljub temu smo večino napovednih turnirjev že realizirali 
v maju, juniju in juliju.  
Tako smo 15. maja odigrali prvi letošnji Wine & Dine 
golf turnir v Arboretumu, ki je bil hkrati tudi 50. in tako 
jubilejni. Za odlično vinsko spremljavo je poskrbela Klet 
Brda, ki s svojim širokim izborom vrhunskih vin navduši 
slehernega ljubitelja te žlahtne kapljice.  Na dogodku 
je bil prisoten tudi glavni enolog Kleti Brda Darinko 
Ribolica, sicer navdušen golfist, ki pa je med drugim 
poskrbel tudi za strokovno predstavitev Kleti Brda in 
njihovih vin. V hudi konkurenci sta bila bruto zmagovalca 
tega turnirja Marko Štirn in Tomaž Završnik.

V nedeljo, 28. maja, ponovno v Arboretumu, je sledil 
drugi turnir, ki je bil v znamenju vrhunskih penin 
Radgonskih goric. Kljub slabi vremenski napovedi in tudi 
dežju smo pod streho spravili tudi ta turnir, ki se ga je 
ob vseh vremenskih nevšečnostih udeležilo 62 golfistk 
in golfistov. Zmagovalca v bruto kategoriji sta bila Aleš 
Maček in Dejan Marič, v neto kategoriji pa Ursula Sedlak 
Kukovec in Mark Sedlak.
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Tretji Wine & Dine turnir je bil teden kasneje z legendarnim Stojanom Ščurkom in njegovimi odličnimi vini. Naj 
povemo, da je tokrat Stojana nadomeščal sin Tomaž, ki je tudi novopečeni golfist. Na zelenicah sicer ni bil v 
samem vrhu, a je kljub temu požel največ aplavza na podelitvi in še posebej ob predstavitvi izjemne kolekcije 
Ščurkovih vin. Svojo prevlado v neto konkurenci sta potrdila Ursula in Mark Sedlak, zmagovalca turnirja v bruto 
kategoriji pa sta bila tokrat Alenka Černe in Mitja Grašič.

Zadnja sobota v juniju je bila rezervirana za vinarja 
Tomaža Prinčiča, s katerim smo tudi zaokrožili prvi niz 
turnirjev WINE & DINE v Arboretumu. Kot običajno so bili 
tudi tokrat vsi udeleženci zadovoljni, srečni in nasmejani. 
Zmaga pa je tokrat pripadla debitantoma na WINE & DINE 
turnirjih, tako sta v bruto kategoriji slavila Denis Golub in 
Robert Šegula.



13. izdaja: poletje 2021 | 7

Od Arboretuma do Trbiža je kratka pot. Po tradiciji 
je Golf igrišče Senza Confini prvi vikend v juliju že 
štiri leta rezerviran za najboljše - tako na golfskih 
zelenicah kot tudi za ekskluzivne penine MEDOT 
iz Goriških Brd. Dogodki v Trbižu in na golf igrišču 
Senza Confini so vedno v znamenju mednarodne 
udeležbe in tako je bilo tudi letos. Med udeleženci 
so letos prevladovali avstrijski golfisti, vendar so prva 
mesta zasedli slovenski golfisti. Bruto zmagovalca 4. 
tradicionalnega WINE & DINE – MEDOT turnirja sta 
bila Aleš Fevžer in Marko Raubar, v neto kategoriji 
pa sta si zmago priborila Mateja Klančišar in Branko 
Hrvatin.

Za pravi gourmet zaključek turnirja pa je poskrbela 
ekipa Restavracije Ilija na čelu z glavnim chefom 
Francescom Baraldom, ki je pripravil 4-hodni meni v 
kombinaciji z vrhunskimi peninami Medot, kar je bil 
tudi presežek tega dogodka v vseh pogledih.

Neuradno pa je na vsakem Wine & Dine turnirju vsak 
udeleženec/ka zmagovalec, ki zna ceniti dobra vina 
in kulinariko ter zna ob tem tudi uživati. Po tradiciji na 
vsakem Wine & Dine turnirju sledi žrebanje bogatih 
praktičnih nagrad, ki jih prispevajo partnerji serije: 
ZALA SPRINGS GOLF RESORT, LJUBLJANSKE 
MLEKARNE in SEGAFREDO.

Dober tek – na zdravje in dobro igro…

PRAVI
KAJMAK

ZAREEEEES
EDINSTVEN

Poiščite ga v vseh večjih trgovinah.

Po tradicionalni 
recepturi
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Zamenjajte pisarno za delovni dan v objemu dišečih vinogradov. Ob dobri hrani in pijači se boste napolnili z 
energijo in novimi idejami, doživetja pa dodali v mozaik vaših nepozabnih spominov, ne glede na to, ali gre za 
sproščeno druženje s prijatelji ali za poslovni team-building. 

Prav za takšne trenutke so na Domačiji Medot v sodelovanju med enologom in chefom ustvarili Medotove 
krožnike, ki so narejeni v idealni harmoniji z vini Medot. Prepričajte se, s katero Medot penino se najbolje podajo 
gosja jetra na hladno s hruškovo čežano in žafranom ali pa recimo krodegin z ohrovtom in pečeno šelno. 

Medot Brut 48 je najmlajša penina pri Medotu, ki 
že kaže karakter in značilnosti resnih šampanjcev, 
Medot Extra-Brut Cuvée je primer uresničenega 
potenciala rebule v peninah, ob vseh karakteristikah 
najboljših šampanjcev pa s svojo svežino kar kliče 
po naslednjem požirku, Medot Brut Rosé je izredno 
gurmansko vino, ki se vrhunsko dopolnjuje s hrano, 
Rebula Journey pa je našla pot med svežimi in bolj 
kompleksnimi vini, posvečena pa je ustanovitelju 
Medota, očetu rebule Zvonimirju Simčiču.

Ekskluzivna druženja na razgledni 
terasi Domačije Medot

Vzemite si oddih od vrveža in se prepustite popolnim trenutkom harmonije med zelenimi griči.

POT DO LEPIH TRENUTKOV PELJE
V BRDA
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Medtem ko boste v zaključeni družbi lahko uživali popolno zasebnost, vas bodo razvajali z vrhunskim vinom 
in prvovrstno kulinariko. Na Domačiji Medot eno gastronomske degustacije predstavljajo pravo popotovanje, 
na katerem vas spremljajo tudi zgodbe o avtohtoni rebuli, ki je bricom odprla pot med najboljša vina na svetu. 
Malokdo pa ve, da smo to avtohtono sorto ohranili prav zaradi prizadevanj Zvonimirja Simčiča, začetnika penin 
Medot. Na Medotu si lahko ogledate tudi vinsko klet z umetniškimi fotografijami navdihnjenimi z motivom penin, 
briške zemlje in narave ter seveda družinskih zgodb, ob tem pa boste spoznali tudi proces pridelave penin po 
klasični metodi, da boste bolje razumeli, kaj okušate v kozarcu. 

Za rezervacije in več informacij: info@medot-wines.com / 
+386 5 9336 160. 

Z veseljem vas bodo pospremili na edinstveno doživetje 
po poti rebule.
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PRESTIŽ & LUKSUZ NA ENEM MESTU

Championship golf igrišče v Zala 
Springsu, ki je odprto že šesto leto, 
je iz leta v leto v boljšem stanju. To  
potrjujejo tudi številni slovenski 
golfisti, ki se vedno znova vračajo 
v ta ekskluzivni in sodobni golf 
resort na Madžarskem. Igrišče 
je vedno vrhunsko pripravljeno 
in vzdrževano na najvišji ravni. 
To je še dodaten plus k že tako 
izjemnemu dizajnu samega 
igrišča, ki ga je oblikoval arhitekt 
Robert Trent Jones, Jr., ki je med 
golfskimi poznavalci sinonim 
za najboljša igrišča na svetu. 
Značilnosti igrišča so široko 
oblikovane čistine in večje število 
jezer, ki nudijo čudovite poglede 
na številnih luknjah, ter dobro 
postavljeni bunkerji, ki dajejo 
specifičen karakter samemu 
igrišču. V ceno igralnine je 
vključeno tudi sodobno vadišče, 
ki omogoča dobro pripravo pred 
samo igro.

Moderna infrastruktura, luksuzna 
klubska hiša z odlično restavracijo 

in pro shop nudijo golfistom 
storitve na najvišji ravni.  Poleg 
storitev, ki so na razpolago 
golfistom, pa je resort izredno 
primeren tudi za druge poslovne 
in družabne dogodke, kot so 
team buildingi, poroke, kulinarični 
in tematski večeri ipd.

Na srečo je Zala Springs veliko 
več kot le načrt. Brez dvoma je  
to eno izmed najbolj prestižnih 
in čudovitih golf igrišč v Srednji 
Evropi, kar vsako leto spozna vse 
več tudi slovenskih golfistov.

V letošnjem letu, v maju 2021, 

so odprli tudi sodoben wellness 
center, s katerim so še dodatno 
popestrili celostno ponudbo tega 
prestižnega golf resorta. 

Ob prihodu v Zala Springs Golf 
Resort se čas enostavno ustavi in 
golfisti lahko dejansko uživajo v 
vseh razsežnostih tega športa in 
mirnem načinu življena. Čudovit 
razgled s terase na jezero in 
pogled na 18. luknjo pa gostom 
omogoča popolno relaksacijo po 
igri.  Lahko si privoščijo odlično 
kosilo in se sproščeno pripravijo 
na naslednjo igro. 



Najboljše in najbolj luksuzno golfsko letovišče v Centralni Evropi Zala Springs, dobiva končno podobo. 
Z novim centrom dobrega počutja LUXURY SPA je ponudba popolna tudi za najzahtevnejše goste. 

Načrte za spa so pripravili v arhitekturnem biroju 
Archikon, ki je poznan zaradi rekonstrukcije Parisi 
udvar v Budimpešti, prav tako pa je uspešno 
restavriral hišo Olafa Palmeja.  Andras Suto, 
direktor razvojnega oddelka, je za kompleks Zala 
springs dejal, da izstopa zaradi lepe okolice, med 
drugim je zelo atraktivna  stavba sredi jezera, ki ga 
krasijo čudovite vodne lilije, in tako nastane vtis, da 
le-ta lebdi nad jezerom. Osnovna ideja je bila, da ima 
ekskluzivnost prednost pred količino. Ta lokacija se 
bistveno razlikuje od drugih hotelskih spa jev, ker je 
tu vse skrbno načrtovano. 

Strokovnjaki so se precej ukvarjali s tem, kako 
golfistom omogočiti hitro regeneracijo. Tako so v 
bazenih na pravih mestih nameščene posebne šobe, 
ki omogočajo stimulacijo in hitrejšo regeneracijo 

utrujenih mišic. Omeniti velja tudi pravo finsko 
savno, saj je pri načrtovanju sodeloval finski 
strokovnjak. Tako bo zdaj možno  doživeti tipično 
vzdušje severnjaških savn, pa tudi uporabljalo se jih 
bo na njihov način.
Pri načrtovanju so veliko časa namenili 
balneologiji, vedi, ki se ukvarja z zdravilnimi učinki 
vrelcev in njihovo terapevtsko uporabo. Tako so 
natančno proučili fizikalne lastnosti vode, kot so 
temperatura, tlak, pretok, moč vrelca ter njihov 
vpliv na kopalce. Kopalcem bodo na razpolago 
notranji in zunanji bazeni, spa pa bo zadostil željam 
aktivnih in tudi bolj pasivnih ljubiteljev rekreacije.

V spa kompleksu si bodo gostje lahko privoščili 
lahke obroke in zdrave napitke po načelih zdrave 
in pravilne prehrane.

B O U T I Q U E  L U X U R Y  S P A
O T V O R I T E V  V  M A J U  2 0 2 1

+36 20 318 7368 
www.zalasprings.hu

/zalasprings 
/zalaspringsgolfresort

C A L L  U S : 
V I S I T  U S :

F O L L O W  U S :

D I S C O V E R 
T H E  B E N E F I T S  O F

T H E  R E S O R T !

The exclusive Boutique Luxury Spa offers a unique sauna facility, an indoor 
adventure pool, an outdoor jacuzzi, a year-round private thermal swimming pool 

and multiple massage treatments.

In addition to the amazing health and relaxation facilities, the Spa also features 
a beauty centre and a health conscious bar.



LUXURY GOLF ZALA SPRINGS 2021
Tri dnevni paket vključuje:

• 3 dni unlimited golf
• 2 x nočitev v Premium apartmajih 5* neposredno na igrišču

• 2 x bogat zajtrk v golfski klubski hiši
• Brezplačna uporaba vadbišča in vadbenih žogic
• Prost vstop v nov Boutique Luxury Spa center

Cena: 299 € / po osebi v dvoposteljnih Premium apartmajih
 

V E L J A V N O S T  P O N U D B E  O D  2 6 .  4 .  D O  1 7 .  1 0 .  2 0 2 1
Ponudnik paketa: Zala Springs Golf Resort, www.zalasprings.hu

 

Rezervacije, prijave in dodatne informacije na tel. 041 523 910 ali E-mail: golfpresss@yahoo.com



LUXURY GOLF ZALA SPRINGS 2021
Tri dnevni paket vključuje:

• 3 dni unlimited golf
• 2 x nočitev v Premium apartmajih 5* neposredno na igrišču

• 2 x bogat zajtrk v golfski klubski hiši
• Brezplačna uporaba vadbišča in vadbenih žogic
• Prost vstop v nov Boutique Luxury Spa center

Cena: 299 € / po osebi v dvoposteljnih Premium apartmajih
 

V E L J A V N O S T  P O N U D B E  O D  2 6 .  4 .  D O  1 7 .  1 0 .  2 0 2 1
Ponudnik paketa: Zala Springs Golf Resort, www.zalasprings.hu

 

Rezervacije, prijave in dodatne informacije na tel. 041 523 910 ali E-mail: golfpresss@yahoo.com

Come & enjoy the excellent Hungarian cousine and famous 
wines from Koczor winery at WINE & DINE golf event 
in Zala Springs.

 
 

ALL INCLUSIVE GOLF & GOURMET PACKAGE INCLUDES: 
3 days golf  2 nights BB  1 tournament

FRIDAY 15 TH OCTOBER: Practise round & Welcome Dinner

SATURDAY 16TH OCTOBER: Wine & Dine Golf Tournament –  
Texas Scramble & Gala dinner after tournament

SUNDAY 17 TH OCTOBER: Round of golf

PRICE: 356 € per person in double room.

F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N  A N D  R E S E R V A T I O N S : 
golfreservations@zalasprings.hu  +36 20 240 4209

golf tour 2021

15 -17TH TH OCTOBER
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Intervju - PIA BABNIK

Pie Babnik danes v golfskem svetu ni več potrebno 
posebej predstavljati, saj jo zaradi odmevnih uspehov v 
zadnjem letu praktično pozna celotna svetovna javnost. 
Že pred petimi leti je opozorila nase in takrat smo imeli 
z njo pogovor na njenem domicilnem igrišču Trnovo. In 
takrat, pri samo 13. letih, je jasno povedla, da je njen cilj 
v golfski karieri postati št. 1 na svetu. Brez dvoma temu 
cilju dobro sledi…
Kljub vsem obveznostim sta si Pia in njen oče Aleš, ki 
ima med drugim tudi glavno trenersko vlogo, vzela čas 
za kratek pogovor.

V letu 2017 si bila uvrščena na WAGR lestvici na 488. 
mestu, danes pa …

V letu 2020 sem dosegla svojo najboljšo uvrstitev 
na WAGR - 5. mesto. Ker so kvalifikacije za Ladies 
European tour premaknili z običajnega termina v 
decembru na januar, sem izpolnila starostni kriterij 
16 let in sem se odločila poizkusiti dobiti karto za 
profesionalno turo. Ker mi je to z 11. mestom tudi uspelo, 
nisem oklevala in sem prestopila med profesionalne 
igralke.

Kako gledaš na ta napredek in kje je ključ teh 
uspehov?

Ključ do uspehov je verjetno v rednem in kvalitetnem 
treningu in v veliki količini tekmovanj po celem svetu.

Kako je ob takem tempu možno usklajevati ostale 
obveznost, kot so šola, hobiji, prosti čas?

Že v osnovni šoli so mi šli zelo na roko in mi omogočali 
veliko število odsotnosti. Tudi sedaj na gimnaziji Erudio 
mi pomagajo s tem, da lahko delam predmetne izpite.

Dopust, počitnice ali je to sploh izvedljivo?

Dopust lahko povežem s pripravami predvsem v 
zimskem obdobju. Poleti je morja bolj malo.

In če, kam bi odpotovala/li na počitnice, če bi imela 
14 dni časa?

Karibi so še vedno moja najljubša destinacija. Če bi 
imela priložnost, bi si organizirala priprave in počitnice 
na teh otokih.

Poleg odmevne zmage v Franciji in tudi številnih 
drugih uspehov in uvrstitev na turnirjih v zadnjem 
obdobju, katere bi še posebej izpostavila?
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Vsak turnir, kjer se uvrstim med prvih 20, štejem za 
uspeh. Konkurenca med dekleti je res huda in že en ali 
dva slaba udarca te oddaljita od vrha. 

Očitno vaša družinska zgodba deluje. Kje vidite 
glavno prednost tega pristopa?

Naša družina, predvsem starša, sta si vzela čas in 
energijo, da nas vse tri golfiste v celoti podpirata. Zato 
lahko ves svoj prosti čas namenimo športu.

Vozovnica za Olimpijske igre je zagotovljena. Kaj ti 
pomeni nastop na OI?

Nastop na OI je pri večini športnikov vrhunec njihove 
kariere, ker se je na OI težko uvrstiti in so samo enkrat 
na 4 leta. Meni je to uspelo že pri 17. letih in to me zelo 
veseli.

Kako je na tem nivoju glede stroškov priprav, 
tekmovanj, treningov?

Stroški za golf so povsem primerljivi z ostalimi 
individualnimi športi. Vsi moramo plačevati prevoze, 
nastanitve... Je pa profesionalni golf cenejši od 
amaterskega, ker stane udeležba na turnirju le okoli 
100 eur in lahko za ta znesek igramo 5-6 dni na 
vrhunskih igriščih.

Ali si s svojimi rezultati že zanimiva za morebitne 
sponzorske pogodbe?

Trenutno imam le enega sponzorja IMPpumps. Agentje 
pravijo, da je zame kar nekaj zanimanja, vendar 
zaenkrat drugih sponzorjev, razen pri opremi, nimam.

Kdo je tvoj vzornik?

Moji vzorniki so vsi vrhunski športniki, ki jim je uspelo 
priti na vrh v svojih športih.

Še kakšen nasvet bodočim mladim golfistom?

Igrajte golf z veseljem. Če boste igrali z veseljem, vam 
noben trening ali tekma ne bo težka.
Prepričani smo, da tvoj cilj ostaja enak (postati št. 1 na 
svetu)!

Kakšni so pa cilji za bolj kratkoročno obdobje, se 
pravi za leto ali dve vnaprej?

Dolgoročni cilj ostaja enak. Kratkoročno pa imam cilj 
v letošnjem letu zmagati vsaj še en turnir na Evropski 
turneji.
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Začetek leta 2020 smo obljubili, da bomo v naslednjih 
dveh letih pod novim vodstvom Marko Štirna uredili golf 
igrišče na nivo, katerega pričakujejo domači in zunanji 
obiskovalci in poskrbeli za nekaj koristnih sprememb na 
igrišču.
Obljubo smo držali, igrišče je v začetku meseca 
Avgusta v odličnem stanju, hitre in urejene zelenice, 
goste in zelene čistine, igralcem nudimo tudi vse ostale 
malenkosti, ki so tako pomembne za dobro počutje 
golfistov. 
Na igrišču smo uredili 1 km stez za golf avtomobilčke, 
tako da bo tudi v deževnih dneh mogoče odigrati 18 
lukenj z avtomobilčkom, koncem Avgusta 2021 se bo  
15 luknja  spremenila v par 5, dolžine 500m,  z novimi 
udarjališči se je konkretno podaljšala 16 luknja, vodne 
ovire na tej luknji smo pomaknili skrajno desno. Igrišče 
se tako po novem spreminja v PAR 72 in bo daljše skoraj 

za 300 m.
Veliko pozornosti in dela smo tudi v letu 2021 usmerili 
v vzdrževanje igrišča, košnje, zelenice, okolice, največji 
napredek se kaže na čistinah, za katere smo letos 
uporabili novo formulo vzdrževanja in se je pokazala kot 
zelo uspešna.
Konec Junija smo s podporo glavnega pokrovitelja IMP 
PUMPS in družine Popovič organizirali mednarodno 
mladinsko prvenstvo Slovenije, katerega se je udeležilo 
ogromno reprezentanc iz tujine. Vsi so pohvalili igrišče 
in odlično organizacijo tekmovanja tudi s pomočjo Golf 
Zveze Slovenije. 
Zadnji teden v Avgustu 25-29.8.2021 je na sporedu 
klasičen poletni Golf teden, v katerem se bo zvrstilo 5 
turnirjev, v sredo Puter Open, v četrtek Volvo, v petek 
zabavni turnir Restavracije Arboretum, v soboto turnir 
Zavarovalnice Triglav in v petek Texas Zala Springs,      

VABLJENI NA IZJEMNO UREJENO GOLF 
IGRIŠČE ARBORETUM
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Golf igrišče in klub še naprej izdatno podpirata razvoj 
mladinskega golfa in omogočata mladim golfistom 
treninge in igranje po sprejemljivih cenah, na igrišču 
tudi letos deluje kar nekaj slovenskih učiteljev golfa. 
Začetniki lahko pri nas v vsakem trenutku naredijo tečaj 
golfa oz izboljšajo svoje znanje golfa.   

V letu 2021 smo pripravili izjemno ugodne ponudbe za 
domače golfiste in skupine. Cene dnevnih in letnih kart 
smo prilagodili razmeram v Sloveniji, zato povpraševanje 
po letnih kartah in paketih nenehno raste. Največ 
zanimanja je za paket »COVID«, s katerim si za 600 EUR 
zagotovite 15 igranj ali pa akcije za ženske in seniorje v 
ponedeljek in torek zjutraj, start do 12 ure. 

Več informacij lahko dobite na recepciji igrišča, na 
telefonu: 051/395-777, lahko pa pošljete mail na: 
info@golfarboretum.si  

Igrišče tesno sodeluje z golf klubom Arboretum in 
restavracijo Arboretum. 

Za več informacij lahko obiščete našo spletno stran: 
www.golfarboretum.si   

Foto: Lojze Burja

Festival golfa bo izveden skladno s priporočili NIJZ.

“PUTR”
OPEN

TEXAS

25. 8. SREDA 26. 8. ČETRTEK 27. 8. PETEK 28. 8. SOBOTA 29. 8. NEDELJA

PRIJAVE SPREJEMAMO NA: info@golfarburetum.si
00386 51 395 777

Festival Golfa
Zavarovalnice Triglav

Golf igrišče Arboretum AVGUST 2021
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Golf turnir Actinia Open 2021 v znamenju 
pozitivne energije in dobrih avtomobilov

”Pa zakaj v soboto, a ne bo takrat dež?” je bilo verjetno 
najpogostejše vprašanje v tednu, ko smo vsi že nestrpno 
pričakovali prvi golf turnir, v katerega smo skupaj s 
partnerji SloWatch in Belmond ter sodelavci vložili 
ogromno časa in energije. Vsi smo nestrpno spremljali 
vremensko napoved za golf igrišče Cubo na Smledniku 
in včasih tudi podvomili v vremensko naklonjenost 
dogodkom na prostem. A prevladali sta pozitivnost in 
odločnost, da bomo dogodek izpeljali na najvišji ravni ne 
glede na vremenske razmere.

Izgleda, da imajo golfisti veliko pozitivne energije in se 
prav nič ne obremenjujejo s slabo vremensko napovedjo. 
Tako odziv na povabila kot tudi sama udeležba na 
dogodku sta bila enostavno izjemna. Naša največja 
skupna nagrada? Dobro vreme! Že res, da nas je dvakrat 
ali trikrat na hitro nekoliko zmočilo, a je večino dneva 
vreme zdržalo, za nekaj časa pa je posijalo tudi sonce. Že 
zjutraj nas je pod šotorom pričakal bogat zajtrk, slišali 
smo spodbudne uvodne besede voditelja, razdelili smo se  
v pare in odšli na igrišče, kjer smo prav nestrpno čakali 
na svoj prvi udarec na sveže pokošeni travi.

Med tem ko je na travi potekal pravi boj za prve 
tri nagrade, pa so si lahko spremljevalci in ostali 

udeleženci že ogledali drugo rdečo nit Actinia Open golf 
turnirja – dobre avtomobile. Samo za ta dogodek smo 
namreč na golf igrišče Cubo pripeljali tri najmočnejše in 
najnovejše člane družine Audi RS, ki se bodo v kratkem 
pridružili naši floti za kratkoročne in dolgoročne 
poslovne najeme. Poleg električnega posebneža Audi 
RS E-Tron GT smo na ogled postavili še povsem nova 
Audi RS6 in Audi RSQ8, ki sta požela tudi daleč največ 
pozitivnih komentarjev, celo več od vseh avtomobilov 
znamke Porsche skupaj. Trem audijem so se namreč 
pridružili še Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, 
Porsche 911 Cabrio in že prej omenjeni električni 
Porsche Taycan, ki je lepo zaključil naš nabor visoko 
zmogljivih avtomobilov. Lahko bi rekli, da so obiskovalci 
lahko videli vse - od poslovne limuzine in športnega 
kabrioleta do zmogljivega SUV-a in električnih 
»posebnežev«.

Seveda so po odigranih 18 luknjah ob vračanju z igrišča 
naši jekleni lepotci s skupno kar 3.436 konjskimi 
močmi privabljali pozornost golfistov, ki so se vsi 
po vrsti z nasmeškom na obrazu vračali na glavno 
prizorišče. Tam so se še pred kosilom lahko osvežili s 
požirkom izvrstnih koktejlov Gin Mare in Diplomatico 
ter se udeležili dobrodelnega »čipanja v sod«, s katerim 

smo, ob obilici smeha in pozitivne energije, zbirali 
sredstva za dobrodelni zavod Viden.

Kmalu so vsi že nestrpno pričakovali razglasitev 
rezultatov in podelitev pokalov Steklarne Rogaška 
ter bogatih nagrad, ki sta jih skupaj z Actinia Group 
prispevala še naša partnerja Slowatch in Belmond. 
Poleg nagrad za prva tri mesta smo podelili še nagrade 
za najdaljši udarec dame, najdaljši udarec gospodje, 
najbližje zastavici dame in najbližje zastavici gospodje. 
Za malo hudomušnosti smo podelili tudi nagradi za 
najboljše oblečeno damo in najboljše oblečenega 
gospoda, ki sta, morda predvidljivo, požela daleč 
največji aplavz med vsemi nagrajenci.

S podelitvijo nagrad in govorom organizatorjev smo 
zaključili uradni del, za mnoge pa se je najboljši del 
dogodka Actinia Open 2021 šele začel. Sledilo je 
seveda družabno popoldne polno smeha, povezanosti in 
na splošno pozitivne energije, ki jo je bilo čutiti skozi cel 
dan. Malo je takih dogodkov, ki se jih človek zapomni, a 
menim, da se je Actinia Open prav vsem dobro vtisnil v 
spomin in da se brez dvoma vidimo prihodnje leto.

Besedilo: Luka Janežič
Fotografije: Tine Kušar

Pri Actinia Group smo v soboto,  15. maja 2021, izpeljali prvi poslovni dogodek letošnjega leta, 
imenovan Actinia Open. Končni vtisi so bili izjemni, za dogodek pa upamo, da bo v prihodnjih 
letih postal tradicionalen.
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Več kot tri desetletja zaupanja, 
zvestobe in prijateljstva.
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ZLATI LEV 
KRANJČANU

Ta turnir je bil že od samega začetka obsojen na uspeh. 
Zato je na tem posebnem pokalu zapisana prava mavrica 
imen. Kar nekaj je med njimi zmagovalcev, ki so danes 
uspešni učitelji in trenerji golfa. Je pa Radovljičan, Anton 
Štiherle, tisti, ki mu je uspelo, da je pozlačenega levčka 
kot zmagovalec v bruto seštevku  kar petkrat dvignil 
visoko nad glavo.

Letos je to uspelo Kranjčanu, Nejcu Zaplotniku. Na 
vrhunsko pripravljenem Royal Bled golf igrišču je šel, tako 
kot on to zna, osredotočeno z udarci od luknje do luknje 
in od pata do pata. Čeprav je imel na udarjališču devete 
luknje nekaj smole, mu tudi to ni preprečilo zmage. Pri 
udarcu z lesom 1 je sila zamaha, ki jo je ustvaril, ločila 
glavo palice in držalo, tako da je moral za naslednje luknje 
uporabljati les tri. Ve pa se, da je Nejc tudi s to palico 
težko premagljiv.

Širok nasmeh, ko mu je Aljoša Berc, menedžer igrišča, 
izročil prehodno priznanje, je povedal vse. Lev je našel 
pot tudi v Kranj. Med damami je  zmagala Marinka Šemrl, 
med juniorji je priznanje za prvo mesto odnesel mladi Blaž 
Pauletič, prav tako iz Kranja.
In kako je do teh turnirjev sploh prišlo? V letu ustanovitve 
podjetja Apple in poletnih olimpijskih iger  v Montrealu, ob 
prvem  komercialnem poletu Concorda, pripelje Nemec 
Hartman, reli voznik, na takratno blejsko golf igrišče , prvi 
turnir in ga krsti za »Zlatega leva«.

Na odrezani vrh marmorne piramide da namestiti 
pozlačenega levčka in na njegovo srečo stopi v zgodbo 
blejski Grand Hotel Toplice, nekdaj Molnarjev, ki ima v 
zaščitnem znaku dva leva. A te poroke ne bi bilo, če ne 
bi imela posluha za golf takratni župan občine Radovljica, 
Leopold Pernuš, in direktor Elana, Jože Osterman.

Turnirji Zlati lev so postali tekmovalno prestižni z najdaljšo 
tradicijo.

»Dolgo časa sem se moral truditi, da sem ga zmagal, še 
kot amater,« pove Daniel Kraljič, kralj slovenskega golfa, 
član PGA SLO. Največkrat ga je v tem obdobju osvojil 
Anton Štiherle, ki je zmagal petkrat. Med dobitniki  so tudi 
tujci, ki so igrali golf na Bledu.

Besedilo in foto: Mirko Kunšič

V Restavraciji 9 je organizator  podelil nagrade tudi 
Magdaleni Koritnik, ki je najdlje udarila žogico na deveti 
luknji in najbližje zastavi na deseti luknji Royal Bled golf 
igrišča. V neto razvrstitvi je bil Tomaž Gornik drugi , Jože 
Papič pa tretji, avtor tega zapisa pa je bil prvi neto in je 
najdalje udaril žogico na letošnjem turnirju.
Tekst in fotografije: Mirko Kunšič
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GOLF & GOURMET v TRBIŽU
Golf igrišče Senza Confini (brez 
meja) v Trbižu ima pravo ime, saj se 
nahaja v središču območja tromeje 
med Avstrijo, Slovenijo in Italijo, in je 
pomembna komponenta Alpe Adria 
golfa v tej regiji.
Golf igrišče z izredno zanimivo kon-
figuracijo ima 18 igralnih polj s par-
om 70 in leži na prečudoviti planoti 
nad Trbižem, ki nudi slikovito gorsko 
panoramo okoli Mangarta. Lokacija 
in igrišče sta izredno zanimiva prav 
v poletnem času, ko v gorskem za-
vetrju ni nikoli prevroče in so pogoji 
za igro res idealni. Tudi samo igrišče 
je v zadnjih letih odlično vzdrževano 
in vlaganja v dodatno infrastrukturo 
se dobro obrestujejo, zato ni nakl-
jučje, da se število slovenskih golfis-
tov v Trbižu iz leta v leto povečuje. 
Prednost golf igrišča v Trbižu je tudi 
dobra in hitra dostopnost, saj je od 
Kranjske Gore oddaljeno le 15 minut 
vožnje. Glavni PRO na igrišču je Ur-
ban Legat iz Lesc. Slovensko govor-
ijo tudi v recepciji in restavraciji. In 
prav restavracija Ilija je za vsakega 
gurmana sveta točka hedonizma.

Restavracija Ilija
Na veliko žalost je v letošnjem letu, 29. 
marca preminil lastnik Restavracije 
Ilija, Chef Ilija Pejič, ki je bil izjemno 
spoštovan tako v golfskih in še 
posebej kulinaričnih krogih. Izjemna 
osebnost, svetovljan in človek, ki se 
je slehernega gosta dotaknil na svoj 
način. Za sabo je pustil velikansko 
sled gastronomskih presežkov, ki jih 
danes uspešno nadaljuje njegova 
življenjska sopotnica Aurora in 
njegov prijatelj in učenec Francesco 
Baraldo, ki je sedaj v vlogi glavnega 
Chefa. V veliko veselje gostov so 
uspeli obdržati ponudbo in kvaliteto 
na najvišjem nivoju in na poti, ki jo 

je začrtal Ilija. Zato še naprej velja, 
da marsikateri golfist pride v Trbiž v 
prvi vrsti na kulinarična razvajanja, 
zraven pa odigra še partijo golfa. V 
ta namen imajo v ponudbi tudi Golf 
& Gourmet GF, ki vključuje igranje 
golfa in 4-hodni degustacijski meni 
že za neverjetnih 88 €. 

V soboto, 21. avgusta bo organiziran 
tudi dobrodelni Memorialni turnir 
J-Days. Vljudno vabljeni.

Turnirji & dogodki

Golf  turnirji in drugi dogodki so 
stalnica na tej lokaciji. Med drugim 
vsako poletje od leta 2016 dalje 
potekajo Wine & Dine golf turnirji, 
ki se v Trbižu praviloma odvijajo 
od junija do septembra. S petletno 
tradicijo se ponaša tudi serija 
turnirjev SWING 2DUBAI TROPHY, 
kjer igralci na sedmih turnirjih 
nabirajo točke za prestižno nagrado 
- sedem dni počitnic v Dubaju za 
dve osebi z nastanitvijo v luksuznem 
hotelu Moevenpick Ibn Battuta Gate 
in z vključeno igralnino na 
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Za sezono 2020 so na voljo 
posebni UNLIMITED GOLF 

paketi, ki vključujejo:

2 x nočitev z zajtrkom 
in neomejeno 3-dnevno 
igranje golfa: 240,00 € na 
osebo v DB

3 x nočitev z zajtrkom 
in neomejeno 4-dnevno 
igranje golfa: 340,00 € na 
osebo v DB

Rezervacije in 
povpraševanja:

Golf Senza Confini Tarvisio
Via Priesnig 17
I-33018 Tarvisio

Tel. +39 0428 2047
office@golfsenzaconfini.com 
www.golfsenzaconfini.com  

Jumeirah Golf Estate.  V Trbižu so precej dejavni tudi člani GK Kranjska 
Gora, ki jim je to domicilno igrišče; tu že vrsto let organizirajo veliko turnirjev. 
Sama lokacija in predvsem vrhunska kulinarična ponudba pa zagotavljata 
izvedbo raznih poslovnih in družabnih dogodkov tudi na mednarodni ravni.

Golfske počitnice v Trbižu

Čeprav je Trbiž zelo blizu in idealna 
točka za enodnevni izlet in spre-
membo, ki jo boste tukaj doživeli v 
vseh pogledih, velja izkoristiti dobro 
ponudbo in si privoščiti večdnevni 
oddih. Tu lahko koristite Alpe Adria 
Golf Card in igrate še na kakšnem 
drugem igrišču v bližini, predvsem 
na avstrijskem Koroškem.

V neposredni bližini Golf Senza 
Confini je Hotel Il Cervo 4*, ki je od 
igrišča oddaljen vsega 350 m.
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KDO JE KDO?
SILVO LAVRIČ

Nova rubrika:

Umirjen, nasmejan, predan športu že od otroštva. Od 
milenija prisega na golf. Tak je 74-letni Silvo Lavrič, ki 
zdaj živi na Gorenjskem. 

Otroštvo je preživel v Sp. Dragi, ki ima danes 151 ljudi 
in je del občine Ivančna Gorica. Za Stično in Grosuplje 
je vrsto let igral rokomet. Niso mu bili tuji smučarski 
skoki. Pozna vrsto otvoritev pri šahu, ve, kako je treba 
z zapestjem »krmiliti« namiznoteniški lopar. Tudi atletika 
mu ni bila tuja. Pri tenisu se je gnal tako po peščenih 
kot drugih podlagah in si preobremenjeval kolena.

»Trije otroci smo bili doma. Sestra, ki zdaj živi v Kran-
ju, je takrat, ko sem bil mlad, živela v Dupljah. Poleti 
sem hodil k njej na počitnice. Spoznal sem se z do-
mačini. Danilo Vrtač me je prepričal, da sem postal 
član rokometnega kluba  Duplje,« pove Silvo Lavrič, ki 
je kasneje, po poškodbi rame, rokomet zamenjal za 

nogomet. Že kot uspešen podjetnik je pomagal, imel je ekipo malega nogometa. Bili so uspešni v tekmovanjih po 
vsej Jugoslaviji. 

Leto pred milenijem je s prijatelji odšel na potovanje v Venezuelo, na otok Margerito. Tam so hotelskim gostom 
učitelji golfa namenjali dnevno eno uro učenja golfa. 

»Hitro sem se navdušil in z učenjem nadaljeval na vadišču za Savo blizu Ljubljane. Golf kot šport me je prevzel 
tudi zato, ker je to rekreacija, kjer lahko igraš tudi sam. Prve napotke sem dobil od Daniela Fadinija, največ znanja 
pa nama je s partnerko Dušico nudil eden od trenerjev v Keniji. Tja sva, vse do pandemije, odhajala na golfske 
dopuste. Tako kot za vse športe velja tudi za golf, da dobiš le toliko, kolikor vanj vložiš truda, treningov in igranj. 
Hitro ugotoviš, da si hendikep, po novem hendikep indeks, nižaš le z optimalnim igranjem. Bližnjic pri golfu ni,« 
nadaljuje izkušeni Lavrič, član GK Bled.
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»Še vedno sem ponosen  na plaketo športnika leta, ki sem jo dobil na Ptuju. Sem tudi član  Seniorskega golf 
društva, ki nastopa tako na turnirjih evropskega nivoja kot drugih tekmovanjih doma in v tujini. Iz ptujskega kluba 
sem odšel za dve leti v GK Adria. Tudi s to ekipo smo v eni sezoni zbrali dovolj bruto točk za zmago na turnirjih 
seniorske lige državnega nivoja. Pred tem so me vabili, da bi igral za GK Otočec, a do prestopa ni prišlo, pa ne 
po moji krivdi,« z nasmehom odstira golfsko zaveso vitalni Silvo. Zaradi življenja v Radovljici je zaprosil za včlan-
itev v GK Bled in postal tudi član Royal golf kluba na prenovljenem igrišču. Lani, po končani sezoni šestih turnirjev 
pokalnega tekmovanja seniorjev, je zbral 348 točk, pet več od drugo uvrščenega, in bil najboljši igralec sezone in 
tudi član zmagovalne ekipe na slovenskem nivoju.

»Na blejskem golf igrišču sem zmagal in postal slovenski državni prvak v golfu, v mednarodni razvrstitvi pa sem bil 
drugi. Takrat so na ta odprta državna prvenstva prihajali dobri igralci iz sosednjih držav. Vsem tem naslovom lahko 
dodam še zmago na odprtem prvenstvu Hrvaške, na golf igrišču Adriatic v Savudriji. Na treh tamkajšnjih prven-
stvih sem dosegel  tretje, drugo in nato še prvo mesto. Uspehi niso zanemarljivi niti na turnirjih, ki jih organizira 
Seniorsko golf društvo Slovenije in na evropskih  turnirjih, organiziranih v tujini. Je pa treba pošteno povedati, da 
v golfu ni bližnjic. Vsak se mora sam truditi, da niža ali vsaj obdrži hendikep indeks v dobri kondiciji. V golfu je 80 
odstotkov  dela, garanja, le preostanek lahko pripišemo talentu,« je odkrit naš sogovornik. 

Pokalno tekmovanje seniorjev je 
med ligami Golf zveze Slovenije šte-
vilčno najbolje obiskano. Na turnirje 
pride več kot 70 tekmovalcev iz 
slovenskih golf klubov. Konkuren-
ca je huda, igrišča zahtevna. Šteje 
vsaka točka za posamične in skupne 
klubske rezultate ekip slovenskih 
golf klubov. Silvo Lavrič tudi letos 
izdatno prinaša klubu dobro bero 
bruto točk. Tudi zato GK Bled še 
naprej ostaja vodilni klub v tem tek-
movanju.

Trenutno ima Silvo Lavrič hendikep 
indeks 5.3, kar samo dokazuje, da je 
štirinajst »orodij« v njegovi golf torbi 
dobro izbranih in da natančno ve, 
katera bo uporabil na 18 luknjah za 
optimalen rezultat. 

Čeprav je Silvo že nekaj let med 
upokojenci, je zdaj prokurist v pod-
jetju PIL 2 inženiring d.o.o., ki ga je 
ustanovil in leta uspešno vodil. 
Zagotovo so poslovni uspehi in 
dobri udarci v golfu na nek način 
povezani. 
Za optimizacijo obojega je potrebna 
osredotočenost. In to Silvo Lavrič 
zmore in zna. 
Ker ima rad golf. In to je dokazal tudi 
na 48. Golf tednu na Bledu, ko je na 
sobotnem SK Golf turnirju pometel z 
vso konkurenco in suvereno zmagal 
v bruto kategoriji.
Tekst in fotografije: Mirko Kunšič
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VRHUNSKO GOLFSKO IN KULINARIČNO
DOŽIVETJE NA IGRIŠČU GOLFARENA
BAD KLEINKIRCHHEIM

Na igrišču Golfarena Bad Kleinkirchheim je vse 
novo. S svežim vetrom in novo ekipo je lani 
ustanovljena upravljavska družba stopila v novo 
leto. Direktor Gerd Eiper v sezoni golfa 2021 poleg 
obstoječih članov in zvestih gostov pozdravlja 
tudi številne nove goste od blizu in daleč. Z malo 
sreče boste naleteli na gosta, ki so ga vsi veseli: 
na smučarsko legendo in olimpijskega zmagovalca 
Franza Klammerja, ki je hkrati tudi boter golfišča.

Najvišje ležeče golfišče na Koroškem, ki prijatelje 
golfa navdušuje z edinstveno panoramo in 
raznolikimi luknjami, je obdano s prijaznim gorskim 
svetom Nokov (Nockberge). V sodelovanju z 
golfskim klubom Bad Kleinkirchheim-Kaiserburg naj 
bi se število novih golfistov in golfistk v prihodnjih 
letih stalno povečevalo. Na tečajih, ki jih ponujajo 
ob podpori šole za golf PGA Head Professional 
Jim Bray, so novi golfisti vedno dobrodošli. Tako 
se vsi, ki jih zanima golf, lahko varno naučijo svojih 
prvih udarcev v sproščenem vzdušju. Po načelu 
individualno in kompetentno lahko prav vsak golfist  
na igrišču Golfarena Bad Kleinkirchheim dobi 
tisto, kar želi oziroma potrebuje. Ponudba tečajev, 
navedena v nadaljevanju, je le izvleček vseh 
možnosti: poskusni tečaj, tečaj za golfsko licenco, 
zasebne ure, trening... Naš glavni učitelj vas bo 
spremljal na vseh tečajih in vam na lahkotno igriv 
način posredoval tehnike dolge in kratke igre.

NOCK/GOLF

Nastanitveni obrati nock/golf prepričajo ljubitelje 
golfa s posebnimi ponudbami za golf. Že od ene 
nočitve naprej goste regije Bad Kleinkirchheim 
presenetijo prednosti: poleg izvrstne kulinarike, ki 
je vključena v polpenzion, lahko dodatno izbirajo 
med igralnino za eno ali dve igri.

Po dnevu na igrišču Golfarena k sprostitvi vabijo 
bližnje terme. Medtem ko družinske in zdravstvene 
terme St. Kathrein poskrbijo za vodno zabavo za 
vso družino, pa toplice Thermal Römerbad vabijo z 
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Informacije in rezervacije: 
Golfarena Bad Kleinkirchheim
Plass 19
9564 Patergassen

Tel.: +43 4275 594
office.golf@badkleinkirchheim.at 
www.nockgolf.at

vrhunsko ponudbo za dobro počutje. 

Igrišče Golfarena v Bad Kleinkirchheimu spada med najuglednejša igrišča v Avstriji. Obiskovalce sprejmejo 
ob starem mlinu, na terasi z razgledom pa kulinarične specialitete klubske restavracije ponujajo pravi 
užitek ob prijetnih sončnih urah. Naj vas prevzame privlačnost tega športa.

Užitek ob igranju golfa v Nokih

Igrišče z 18 luknjami,

razporejenimi v klasični osmici

pestre luknje za zahtevne igre

Najvišje ležeče golfišče na Koroškem

Kulinarični vrhunci v golfski restavraciji s 
sončno teraso

Igranje golfa s psom - tudi prijatelji na štirih 
nogah so prisrčno dobrodošli

2 dni oddiha z golfom v osrčju 
biosfernega parka Noki

namestitev v enem izmed ekskluzivnih 
obratov nock/golf, specializiranih za golf

2 dni/1 nočitev s polpenzionom

vključno z eno igralnino od 135 EUR na 
osebo

vključno z dvema* igralninama od 179 
EUR na osebo

(* 1 x Bad Kleinkirchheim, 1 x Miljsko 
jezero)
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RESORT TENUTA PRIMERO

GOLF CLUB GRADO

Neokrnjena narava, enkratna lokacija, idealna klima skozi celo leto, mir in možnost za popolno koncentracijo -  vse 
to in še več je Golf Club Grado. Tukaj boste lahko doživeli neverjetne občutke ob igranju na enkratni lokaciji, tik ob 
morju, daleč od vsakodnevnega vrveža in tako blizu srcu Evrope. Prvenstveno golf igrišče z 18 igralnimi polji, ki je v 
letu 2013 gostilo turnir profesionalne serije AlpsTour in italijansko prvenstvo PGA-I Senior, bo nedvomno očaralo vse, 
ki bodo želeli preizkusiti to igrišče. S parom 72 in dolžine 5943 metrov se igrišče razteza med laguno in Jadranskim 
morjem ter predstavlja izziv tako za izkušene igralce kot tudi za začetnike. Značilnost igrišča so nedvomno številne 
vodne ovire in razgibane zelenice, medtem ko drenažni sistem omogoča igranje tudi ob močnejšem deževju. Zelo 
pomembno vlogo ima tudi odlična cestna infrastruktura, saj je avtocesta od golf resorta oddaljena le 10 kilometrov 
in vožnja iz slovenske prestolnice traja približno 90 minut (135 km). Zahvaljujoč blagi obmorski klimi je Golf Club 
Grado idealna destinacija za nepozabne trenutke tudi v zimskih mesecih.



13. izdaja: poletje 2021 | 29

V Golf Clubu Grado je poskrbljeno 
tudi za najbolj zagrizene golfiste, ki 
želijo nadaljevati z igro tudi v zimskih 
mesecih. Na enkratni lokaciji in le 
nekaj kilometrov od slovenske meje 
se nahaja golf igrišče z 18 luknjami, 
ki vas pričakuje s posebno zimsko 
ponudbo. Ne prezrite tudi jesenskih 
ugodnosti, ki bodo na voljo že od 15. 
Septembra dalje.

V neposredni bližini golf kluba in 
na čudoviti lokaciji tik ob morju 
se nahajajo moderni in komfortno 
opremljeni apartmaji za prijetno 
in sproščeno bivanje. V sklopu 
recepcije ima svoj prostor bogato 
opremljen pro shop, v katerem 
lahko najdete kakovostno golfsko 
obutev in najnovejša modna oblačila 
priznanih znamk. Po končani igri vas 
pričakuje gourmet restavracija “al 
Casone”, v kateri vas bodo razvajali 
z bogato ponudbo tradicionalnih 
lokalnih jedi v družbi izbranih vin.

Privoščite si lahko tudi 
golf počitnice v Gradežu

2 dnevni PLAY & STAY 
paket že od 180 EUR dalje 
po osebi

Paket vključuje:
2 x nočitev z zajtrkom v 
depandansah Resorta 
Tenuta primero v 
neposredni bližini golf 
igrišča

2 x igralnina

Brezplačna izposoja golf 
trolley

Brezplačna izposoja koles

Veljavnost ponudbe od 
27.9.2021 do 1.5.2022

Ladies day od 1.11.2021 vsak torek igrajo 
dame brezplačno ob spremstvu gospodov.

Za ceno 1 GF igrata 2 igralca

Kontakt:

Golf Club Grado
Via Monfalcone, 27
34073 Grado (GO)
Tel. +39 0431 896896

info@golfgrado.com
www.golfgrado.com
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VIA SPESSA 1
34070 CAPRIVA DEL FRIULI, GORIZIA, ITALY

T. +39 0481 808124
INFO@CASTELLODISPESSA.IT
WWW.CASTELLODISPESSA.IT

GOLF - WINE - SPA RESORT
NA I TAL IJANSKI  STRANI  GORIŠK IH BRD

ODLIČNO GOLF IGRIŠČE Z  18  LUKNJAMI
MED VINOGRADI

PESTRA KUL INARIČNA PONUDBA
MOŽNOST NOČ I TEV NA DVORCU AL I  APARTMAJIH

SREDNJEVEŠKA VINSKA KLET
DEGUSTACIJE  V IN

VINUM SPA
 & WINE SHOP



VIA SPESSA 1
34070 CAPRIVA DEL FRIULI, GORIZIA, ITALY

T. +39 0481 808124
INFO@CASTELLODISPESSA.IT
WWW.CASTELLODISPESSA.IT

GOLF - WINE - SPA RESORT
NA I TAL IJANSKI  STRANI  GORIŠK IH BRD

ODLIČNO GOLF IGRIŠČE Z  18  LUKNJAMI
MED VINOGRADI

PESTRA KUL INARIČNA PONUDBA
MOŽNOST NOČ I TEV NA DVORCU AL I  APARTMAJIH

SREDNJEVEŠKA VINSKA KLET
DEGUSTACIJE  V IN

VINUM SPA
 & WINE SHOP

THE PRINCIPLES

THE BENEFICIAL PROPERTIES OF THE ACTIVE

INGREDIENTS OF GRAPES AND ITS

DERIVATIVES ARE THE BASIS OF THE

TREATMENTS AND COSMETICS OF OUR

VINUM SPA.

THE MULTISENSORY EXPERIENCE IN THE

VINUM SPA, WHICH EXTENDS OVER 2000

SQUARE METERS OF TOTAL WELL-BEING,

LETS YOU DISCOVER THE MOST AUTHENTIC

AND PROFOUND SPIRIT OF THE

EXTRAORDINARY COLLIO HILLS

WINE THERAPY

EVERYTHING, IN THE SPA, LEADS BACK TO

GRAPES AND WINE: THE FRESCOES ON THE

WALLS, THE ESSENCES IN THE SAUNAS WITH

THE AROMA OF GRAPES AND MUST, THE

HERBAL TEAS DERIVED FROM GRAPE

LEAVES AND JUICE, AND MUCH MORE.

SUMMER CLUB

SURROUNDED BY GREENERY, IT'S THE IDEAL

DESTINATION FOR THOSE LOOKING FOR

RELAXATION.

T. +39 0481 808124

INFO@CASTELLODISPESSA.IT

MORE INFO:

WWW.CASTELLODISPESSA.IT

WINE THERAPY

WINE THERAPY
WET AREA AND

RELAXATION
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Golf igrišče Castello di Spessa na 
italijanski strani Goriških Brd je vsako 
leto bolj priljubljena destinacija med 
slovenskimi golfisti, še posebej v 
zimskem času, saj je igrišče odprto 
celo leto.

Največja novost v letošnjem letu je 
odprtje novega unikatnega VINUM 
SPA s katerim je Resort Castello 
di Spessa zaokrožil svojo bogato 
ponudbo in je tako primeren tudi za 
najzahtevnejše goste.

Poleg bližine je potrebno pohvaliti 
tudi odlično vzdrževanje igrišča in 
urejenost celotnega posestva, ki 
na vsakem koraku ali udarcu daje 
občutek unikatnega Golf & Wine & 
SPA resorta z izjemno naravno kuliso 
številnih vinogradov in impozantnega 
dvorca iz 13. stoletja, ki je prenovljen 
v hotel višje kategorije. 

Golf – Wine - SPA resort Castello di 
Spessa je s svojo celostno ponudbo 
primeren tudi za večdnevno bivanje, 
saj so na razpolago apartmaji Casale 
in Collina neposredno na samem 
igrišču, pa tudi restavracija in hotel 
La Tavernetta al Castello, ki se že 
vrsto let ponaša z Michelinovim 
priporočilom. In tu je tudi dvorec 
Castello di Spessa, kjer lahko 
doživite pridih grajskega razkošja. 

V Castellu di Spessa pridelujejo 
svoje vino, ki ga hranijo v impozantni 
kleti globoko v zemlji pod samim 
dvorcem. Zato ni naključje, da že 
tretje leto zapored gostijo turnirje 
serije Wine & Dine. 

Tako bo tudi letos v mesecu 
novembru ravno tu ponovno izpeljan 
že tradicionalni zaključni turnir Wine 
& Dine Golf Tour 2021.

GOLF - WINE - SPA 
RESORT

   

Ponudba Play & Stay

1 x nočitev + 2 x GF že od 149.-
€ dalje

2 x nočitev + 3 GF že od 

235 .-€ dalje  

Rezervacije in povpraševanja:

GOLFPRESSS
T: 041 523 910
E: info@golfpresss.si    

Castello di Spessa

Ne prezrite posebnih ugodnosti in odličnih paketov 

PLAY & STAY

PLAY WITH JOY
GREEN FEE & WINE
OB NAKUPU GF ZA 18 LUKENJ
VAM PODARIMO ST. VINA SIVI
PINOT JOY DOC COLLIO: 50 EUR

LADIES '  DAY
PONEDELJEK IN ČETRTEK
GREEN FEE DAME: 23 EUR

SENIOR DAY
  SREDA IN ČETRTEK

GREEN FEE GOSPODJE 50+:
38 EUR

YOU & ME
PETEK
GREEN FEE 88 EUR ZA DVE OSEBI
PLAČA 1 – IGRATA 2

NFO IN REZERVACIJE:
TEL. +39 0481 881009

I

NFO@GOLFCASTELLODIS

PESSA.IT

WWW.CASTELLODISPESSA

.IT
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BALATONGOLF

Še en madžarski golfski biser

Balaton Golf Championship igrišče se razprostira v 
neposredni bližini jezera Balaton in najbolj poznanega 
turističnega kraja Tihany. Igrišče, par 72, je odlično 
vzdrževano, odlikuje pa ga tudi zelo raznolika 
konfiguracija terena, ki  predstavlja izziv slehernemu 
golfistu. V paketu Play & Stay je vključena namestitev 
v Hotelu Silverine Lake Resort, kategorije 4* superior, 
z vključenim velnesom. Hotel, ki je od igrišča oddaljen 
samo 5 minut vožnje, se nahaja v elitnem turističnem 
centru mesta Balatonfured, kjer so številne odlične 
restavracije in bari. V bližnji okolici so tudi številne vinske 
kleti, med katerimi je najbolj priznana vinska klet Koczor, 
ki se uvršča med tri najboljše vinarje na Madžarskem.

Balatongolf igrišče ima dolgo zgodovino. To je bilo 
tudi eno prvih igrišč na Madžarskem, pred leti je bilo 
poznano pod imenom Royal Balaton golf, vendar je 
šlo pred štirimi leti v stečaj. Igrišče, ki ima sedaj nove 
lastnike, je v vrhunski kondiciji in res vredno obiska. Del 
igrišča je klasično links igrišče s čudovitimi pogledi na 
Blatno jezero, drugi del pa se razprostira med visokimi 
borovci. Igrišče sicer spada med zahtevnejše, a tudi 
igralci z višjim HCP ne bodo imeli težav odigrati dobre 
partije golfa.
Balatongolf je od Ljubljane oddaljen 370 km, kar pomeni 
slabe 4 ure vožnje. Idealna je tudi kombinacija z igriščem 
Zala Springs, ki je v bistvu na poti do Balatona. Časovno 
to pomeni eno uro vožnje.

Od septembra dalje bodo v ponudbi posebni paketi 
PLAY & STAY po odlični ceni.

2-dnevni paket BALATONGOLF Play & 
Stay v septembru 2021 že od 239 EUR

Paket vključuje: 
2 dni neomejeno igranje golfa 
2 x nočitev z zajtrkom v Hotelu Silverine 
Lake Resort 4* Sup. 
Prost vstop v sodoben Wellness center in 
notranje ter zunanje bazene 
Doplačilo za igro golfa 3. dan: 33 EUR 

Ponudba je veljavna od 1.9. dalje do konca 
sezone 2021.

Cena velja po osebi v dvoposteljni sobi.

Na povpraševanje možnost dodatnih dni in 
dodatnih igralnin.

Ponudnik paketa: Balatongolf 

Informacije & rezervacije: 
GOLFPRESSS 
Tel: 041 523 910 
E-mail: info@golfpresss.si
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Serija AFTER JOB 9 je postala stalnica igrišča golf Trnovo ob 
torkih popoldne od leta 2013. Uspeh dogodkov AFTER JOB 
9 gre zagotovo pripisati igri na devet lukenj, ki traja največ 
dve uri in pol. 

Serija AFTER JOB 9 pritegne igralce vseh starosti od 
vrhunskih amaterskih igralcev do »Rookie« igralcev, kateri 
pričenjajo z udeležbami na golf turnirjih. Letos se je zaradi 
ukrepov NIJZ serija pričela v juniju z otvoritvenim dogodkom 
Powered by BAGUERI, kjer je slavil Timon Svetek (17 
bruto), najuspešnejša managerja sta bila Aleš Fevžer in 
Sabina Dietner. Turnir je popestril s svojim nastopom glavni 
enolog Vinske kleti Goriška brda Darinko Ribolica. Na 
naslednjem dogodku Powered by VZAJEMCI SKUPINA& 
BAD KLEINKIRCHHEIM je slavil Žiga Babnik, najuspešnejša 
managerja sta bila Marko Grden in Slavica Suklan. Ponovno 
je impresioniral Achiem Libert (solastnik igrišča Bad 
Kleinkirchheim in lastnik hotela Der Kolmhof), kateri je 
pogostil s prigrizki in degustacijsko pijačo udeležence pred 
glavno jedjo. Letos je napovedan v petek, 1. oktobra AFTER 
JOB 9 v Bad Kleinkirchheim resortu in naslednji dan v soboto 
Der Kolmhof turnir. 

Sredi junija je sledil tradicionalni Powered by VOLVO& 
SUMMIT LEASING, katerega je poestril prikupen sprejem 
Pie Babnik v organizaciji klubskih privržencev golf Trnovo po 
zmagi na Europen tour in uvrstitvi na Olimpijske igre. Sledil 
je AFTER JOB 9 »GREEN JACKET LEGEND« Powered by 
VARUH ZDRAVJA, VZAJEMNA, kjer je slavil Žiga Babnik (18 
bruto), najuspešnejša managerja sta bila Ronald Deželak in 

Foto: Aleš Fevžer

Foto: Grega Fenn
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Se odpravljate  
na golf v tujino?

Pokličite na  
080 20 60  
ali obiščite  
vzajemna.si  
in sklenite  
zavarovanje  
Tujina.
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Slavica Suklan. Za gostoljublje je poskrbel na Powered by 
A GOLF OLIMJE ponovno Aleš Amon konec junija, kateri 
je razvajal igralce z Modrasom in Kleopatro. Slavil je Timon 
Svetek (18 bruto), najuspešnejša managerja sta bila Tilen Rep 
in Jelka Božnar Štampfel. 

Na zadnjem dogodku julija Powered by KRIPTOVALUTE.
SI& IMPERIO MEXICANO so igralci uživali v vrhunski mehiški 
kulinariki in tekili. 

Serija AFTER JOB 9 se nadaljuje v torek, 17. avgusta z 
dogodkom Pozdrav poletju z DJ Jocom Powered by TEPE, 
zatem bo sledil 24. avgusta Powered by HOUSTON RESORT 
in zadnji torek v avgustu Powered by BAD KLEINKIRCHHEIM. 
Serija naj bi se zaključila konec oktobra na golf Trnovo v 
primeru, da bodo ukrepi NIJZ zadovoljivi za organizacijo 
uspešnih dogodkov. 

Foto: Dušan Šebenik
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GOLF CLUB LIGNANO

Prestižno golf letovišče v sosednji Italiji ob Jadranskem morju

Golf igrišče Lignano so odprli leta 
1992. Igrišče z 18 luknjami, par 
72, dolžine 6345 m, je dizajniral 
priznani italijanski arhitekt Marco 
Croze. Igrišče ima že vrsto let status 
najboljšega golf igrišča v severni 
Italiji in Benečiji. Poleg profesionalno 
urejenih zelenic in čistin so za golf 
igrišče v Lignanu značilne tudi 
številne vodne in peščene ovire, ki 
dajejo celotni podobi svojevrsten 
pečat, in predstavljajo edinstven 
izziv za slehernega igralca. 

Lignano je tudi sicer dobro poznano letoviško turistično mesto, ki predvsem 
v poletnem času privablja številne turiste, ki iščejo osvežitev in zabavo ob 
Jadranskem morju. Zaradi bližine je destinacija zelo zanimiva tudi našim 
golfistom, saj za vožnjo od Ljubljane do Lignana potrebujemo manj kot 2 uri.
Še posebej pa je golf v Lignanu zanimiv v zimskem času, saj je igrišče zaradi 
prijetne sredozemske klime in blagih zimskih temperatur odprto vse dni v 
letu. 
Ponudbo Golf Cluba Lignano zaokrožuje Hotel Golf Inn, ki je povezan s 
klubsko hišo in omogoča namestitev neposredno ob samem igrišču. Hotel 
Golf Inn ima na razpolago 24 moderno opremljenih sob in suit ter sodoben 
wellness center. V klubski hiši je gostom na voljo tudi odlična restavracija, 
kjer si lahko privoščite golf meni že od 15 € dalje ali dnevno sveže morske 
jedi, po katerih so še posebej poznani.

V sezoni 2021 imamo v ponudbi 
odličen paket Play & Stay po 

izjemno ugodni ceni:

2 x nočitev z vključenim zajtrkom
Prost vstop v wellness center

3 dni igranje golfa
Cena 3 dnevnega paketa: 

297 EUR po osebi

Veljavnost paketa od 
15.9. do 8.12.2021
Ponudnik paketa: 
Golf Club Lignano

Informacije in rezervacije:

GOLFPRESSS

Tel: 041 523 910

E-mail: info@golfpresss.si



N AJ V EČJ A  I Z B I R A  G O LF  O P R E M E
V  S L OV E N IJ I

"CUSTOM FITTING"
v Golfarni vam nudimo strokovno umerjanje palic najbolj priznanih proizvajalcev golf opreme
Za več informacij pošljite mail na info@golfarna.com ali pokličite 041 444 444.

Novi uradni zastopnik za našo regijo!


