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Milí priatelia golfu,

ostrov Gran Canaria je tretím najväèším ostrovom Kanárskych ostrovov. Má tvar obrovskej kuže¾ovitej hory, ktorá 
sa od svojho najvyššieho vrcholu Pico de la Nieves (1 949 m nm) zvažuje na všetky strany k moru. Nespoèetné 
variácie krajiny i podnebia vyslúžili ostrovu prezývku „minikontinent".

Na Gran Canarii sa golf hrá už viac ako 120 rokov. Prvé golfové ihrisko tu postavili Anglièania ešte v roku 1891. 
Nestalo sa tak iba náhodou. Hráèi golfu si Gran Canariu vybrali najmä preto, že sa na nej dá golf hra� vïaka 
priaznivému podnebiu 365 dní v roku.

V súèasnosti je na ostrove Gran Canaria osem golfových centier. Keïže sa všetky nachádzajú na území s priemerom 
len nieko¾ko desiatok kilometrov, umožòujú tak aj poèas krátkeho pobytu na ostrove postupne vyskúša� jedno po 
druhom, a to aj bez nutnosti s�ahovania sa z hotela do hotela.

Golfové ihriská na Gran Canarii sú moderné a uspokoja aj tých najnároènejších hráèov golfu. Svoju kvalitu 
dokazujú aj tým, že sa tu každý rok konajú viaceré národné, ale aj medzinárodné turnaje.

Preto sme sa vám rozhodli predstavi� ako cestovná kancelária špecializujúca sa na Gran Canariu ponuku aj pre 
našich hráèov golfu. Pre skupiny hráèov ponúkame kompletný servis presne pod¾a vašich individuálnych 
požiadaviek. Pre ucelené skupiny zabezpeèujeme pobyty v ¾ubovo¾nom termíne. Samozrejmos�ou je rezervácia 
èasu na ihriskách.

Veríme, že keï navštívite tento malý „kontinent“, zamilujete si ho ako každý z návštevníkov.

V mene kolektívu CK Gran Canaria Travel vám prajem príjemný pobyt.

Ing. Martin Smolen
majite¾ CK



Pár slov o Gran Canarii

Vitajte na Gran Canarii, ostrove malom svojou rozlohou  a pritom ve¾kom pre poznávanie a nekoneèné zážitky.

Na Gran Canarii máte možnos� objavi� krajinu, akú nenájde asi nikde na svete. Nájdete tu piesoèné pláže a púš� a 
len nieko¾ko kilometrov od mora èervenkasté sopeèné územie, krásne morské útesy, ale aj hlboké a suché kaòony 
pripomínajúce americký divoký západ.

Gran Canaria vám ponúka najlepšie európske miesto pre realizáciu vašich športových aktivít. Váš pobyt na Gran 
Canarii si môžete spríjemni� nielen opa¾ovaním na plážach a kúpaním v oceáne. Sú tu neustále priaznivé 
podmienky pre jachting, windusfing, surfing, ale aj potápanie v krištá¾ovo priezraèných vodách.

Priate¾ský a otvorený charakter obyvate¾ov Gran Canarie sa výnimoène spája s ve¾mi chutnou gastronómiou plnou 
tradièných pokrmov vyrábaných z èerstvých produktov z ostrova a okolitých morských vôd.

Tradièná architektúra na Gran Canarii je fascinujúca a vo väèšine miest dokonale zachovaná. Ako protiklad k 
pokojnému a historickému ostrovu pôsobia turistické oblasti juhu ostrova a hlavné mesto, ktoré v nièom 
nezaostávajú za rytmom ve¾kých kozmopolitných miest.

Populárne karnevaly, festivaly a tradièné slávnosti svätých v každom z miest Gran Canarie v spojení s celým radom 
múzeí a divadiel vám predstavia  to najlepšie z kultúry ostrova.

Na Gran Canarii sa rozhodne nebude nudi�. Preto si nenechajte ujs� návštevu tejto perly Atlantického oceánu. 
Nájdete tu neuverite¾nú prírodu, nádhernú architektúru, neobmedzenú ponuku relaxu, zábavy, ale najmä 
pohostinných a príjemných obyvate¾ov.

Základné klimatické údaje - Gran Canaria - Maspalomas

Tmax - priemerná najvyššia denná teplota
Tmin - priemerná najnižšia denná teplota
Tsea - priemerná teplota vody v oceáne

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

T max [°C] 21 21 23 23 24 26 27 28 27 26 24 22

T min [°C] 15 15 16 16 18 19 21 22 21 20 18 16

T sea [°C] 19 19 19 19 20 21 21 22 23 23 22 21

Rain [day] 8 7 7 6 3 2 2 1 3 9 10 11

Sunshine [hrs] 10 10 11 12 12 13 13 13 12 11 10 9

Rain - priemerný poèet dní so zrážkami
Sunshine - priemerná denná dåžka slneèného svitu



Golfové areály na Gran Canarii

Podrobné informácie o jednotlivých ihriskách aj s popisom 
jednotlivých jamiek nájdete na www.grancanariagolf.info

Real Club de Golf  de Las Palmas
Najstarší španielsky golfový klub má viac ako stodvadsa�roènú 
históriu. V roku 1891 ako Las Palmas Golf Club založili britskí 
kolonisti na mieste známom ako Lomo de Polvo. V roku 1956 
sa sídlo klubu premiestnilo do nížiny Bandama a areál dostal 
nový názov Real Club de Golf de Las Palmas.
Ihrisko navrhol Mackenzie Ross v spolupráci s Juanom 
Domínguezom Guedesom. Ihrisko usadili do nerovného 
lávového terénu bez toho, aby porušili pôvodný ráz krajiny. 
Miestnu flóru na òom reprezentujú napríklad mimózy a rôzne 
druhy paliem.
Na tomto ve¾mi dobre udržiavanom ihrisku anglického typu 
nebýva hlavne poèas pracovných dní ve¾mi rušno.

Architekt: Mackenzie Ross
Dåžka: 5915m
Hendikep: 26 muži, 34 ženy
Jamiek / Par:18 / 71



Campo de Golf  de Maspalomas

Lopesan Meloneras Golf
Ihrisko vytvorené pod¾a návrhu Amerièana Rona Kirbyho roku 
2006  sa rozprestiera sa na ploche 52 hektárov v blízkosti pláže 
Meloneras. Ponúka krásny výh¾ad na oceán i na hornaté 
vnútrozemie ostrova. Klub sa pýši modernou technológiou 
videoanalýzy úderu alebo vozíkmi na solárny pohon, ktoré sú 
vybavené GPS navigáciou.
Ihrisko so štyrmi odpaliskami na každej jamke je prístupné 
hráèom všetkých handikepov. Nieko¾ko jamiek sa nachádza 
priamo na pláži a na ihrisku je nutné prekona� celý rad vodných 
prekážok.
V areáli nájdete klubovòu, požièovòu vozíkov, obchod s 
golfovým vybavením, školu golfu a tréningové priestory s 
driving range, putting a chipping greenom a bunkrom.

Architekt: Ron Kirby 
Hendikep: 30 muži, 30 ženy
Dåžka: 5 563m 
Jamiek/Par: 18/71

Golfový areál na juhovýchodnom pobreží ostrova bol otvorený v 
roku 1968. Opä� navrhol ho Mackenzie Ross. Ihrisko sa nachádza 
v oblasti San Bartolomé de Tirajana, takmer v centre letoviska 
Maspalomas, a obklopuje ho nepredstavite¾ne nádherná krajina 
piesoèných dún, paliem a pláží.
Miestne golfové dráhy sú takmer dokonale rovné, preto poèas hry 
nebudete musie� praktikova� "horskú turistiku". Jednotlivé jamky 
sú však strategicky umiestnené medzi ve¾ké bunkre zo zlatistého 
piesku. Špecialitou ihriska je "dvojposchodová" odpa¾ovacia zóna 
s dåžkou väèšou ako 300 m.
Campo de Golf de Maspalomas susedí s piesoènými dunami a 
plážou Playa del Inglés, takže vám ponúka nezabudnute¾ný zážitok 
z hry.

Architekt: Mackenzie Ross 
Hendikep: 30 muži, 30 ženy
Dåžka: 6 398m 
Jamiek/Par: 18/73



Salobre Golf  & Resort

Anfi Tauro Golf

Areál navrhutý Donaldom Furé otvorili v roku 2003. Leží vo 
ve¾mi èlenitom a na hru nároènom teréne v sopeènej a púštnej 
krajine s mnohými stržami. Pripomína zelenú oázu.
Vysoká poloha ihriska ponúka ve¾a nádherných výh¾adov na 
more a hory, ale aj znaèné výškové prevýšenie, ktoré musia 
hráèi prekona�. V areáli je 36 jamiek rozdelených na 2 ihriská.

Ihrisko Sur
Architekt: Roland Favré 
Hendikep: 28 muži, 36 ženy
Dåžka: 6 155m 
Jamiek/Par: 18/71

Ihrisko Norte 
Architekt: Ron Kirby 
Hendikep: 28 muži, 36 ženy
Dåžka: 5 524m 
Jamiek/Par: 18/72

Majstrovské ihrisko Anfi Tauro bolo otvorené v roku 2006 na 
ploche srozlohou viac ako 65 hektárov na slneènom, 
juhozápadnom pobreží ostrova Gran Canaria. Pochádza z 
dielne architektov von Hagge, Smelek a Baril. V typickom 
arizonskom štýle tu kontrastujú bujné zelené záhrady, jazerá a 
vodopády s vyprahnutými horami sopeèného pôvodu.
V areáli je k dispozícii aj druhé menšie tréningové ihrisko 
zložené z deviatich trojpárových jamiek, ktoré je ideálnym 
miestom pre výuèbu zaèínajúcich hráèov, klubovòa s 
reštauráciou a barom, obchod s golfovým vybavením, golfovú 
akadémiu a tréningové priestory s driving range, chipping a 
putting greenom.

Architekt: van Hagge, Smelek, Baril 
Hendikep: 28 muži, 36 ženy
Dåžka: 6 325m 
Jamiek/Par: 18/72



El Cortijo Club de Campo

Las Palmeras Golf  
Ihrisko otvorili v hlavnom meste ostrova v roku 2005. Z jeho areálu je prekrásny 
výh¾ad na pláž Las Canteras a Atlantický oceán. Ihrisko s množstvom piesoèných 
bunkrov a vodných plôch navrhol architekt Antonio García Garrido.
Moderné ihrisko ponúka hráèom rôzne stupne nároènosti a iste zaujme 
profesionálnych i amatérskychhráèov golfu. V priebehu celého roka sa na 
tunajších osemnástich jamkách organizujú miestne aj medzinárodne turnaje.

Na ihrisku môžu hra� len hráèi s trvalým pobytom na Kanárskych ostrovoch.

Architekt:  Antonio García Garrido
Hendikep: -----
Dåžka: 1237m 
Jamiek/Par: 18/54

Ihrisko bolo postavené v palmovej oáze približne 30 km od 
Playa del Inglés a 6 km od hlavného mesta Las Palmas. Patrí k 
najprofesionálnejším na ostrovoch, o èom svedèí aj fakt, že sa tu 
organizujú ve¾ké medzinárodné turnaje (napr. Open de Espaòa).
Areál pre potreby medzinárodných sú�aží navrhli golfoví 
architekti Blake Stirling a Marco Martin. Ihrisko sa rozprestiera 
pozdåž troch sopeèných údolí, je ve¾mi èlenité a technicky 
nároèné. Otvorené bolo v roku 2000.

Architekt: Blake Stirling a Marco Martín 
Hendikep: 30 muži, 32 ženy
Dåžka: 6 308m 
Jamiek/Par: 18/72



Využite príležitos� spozna� celý ostrov.

Arucas
Teror

Bandama
Firgas
Tejeda

Artenara
Aguimes
Fataga

Tieto ale aj ïalšie miesta a pamiatky ostrova máte možnos� navštívi� poèas 1-dòového výletu po ostrove.
Výlet zabezpeèuje naša cestovná kancelária a sprevádza� vás bude slovensky hovoriaci sprievodca.*

Odporúèame vám objedna� si výlet už pri objednávaní vašej dovolenky.

GRAN CANARIA TRAVEL
Kubaèova 19, 831 06  Bratislava

tel.: +421-917-446793
e-mail: ck@grancanariatravel.eu

Gran Canaria 
Travel 

Celý svet na dosah

alebo kontaktujte vašu ob¾úbenú cestovnú kanceláriu
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