Ostrovný „green“, malý smaragd na modrej hladine je
veľkolepým javiskom posledného dejstva golfovej drámy,
ktoré sa zaručene vždy postará o spestrenie a o napínavé
ukončenie hry. Veď nič nie
je isté až do poslednej jamky,
ktorá sa stáva rozhodujúcim
bodom zdatnosti hráča. So
zatajeným dychom ju bude
môcť sledovať až 150 divákov
z terasy Club Housu.

leisure

ô

Dizajn druhého osemnásťjamkového
ihriska HERITAGE COURS, odlišnej
a svojou náročnosťou a celkovou dĺžkou
rovnocennej alternatívy ihriska Nicklaus
Design LEGEND COURSE, vytvoril britský architekt Jonathan Davison.
Odlišnosť je založená na návrate ku koreňom a k tradíciám ostrovného dizajnu
ihrísk, zvýrazňujúceho pohľady na krásy
a naturálnu farebnosť prírodnej scenérie, ktorou táto lokalita oplýva.

Penati Golf Resor t
Na Záhorí vyrastá 36-jamkový golfový raj
Golfové ihrisko s výnimočnou rozlohou a bohatstvom krás prírodných scenérií Záhoria ponesie
rukopis svetovej dizajnérskej špičky NICKLAUS DESIGN, značky, ktorú založil legendárny golfista
Jack Nicklaus. Svojimi brilantnými výkonmi – rekordnými osemnástimi titulmi víťaza turnajov Major
a ako jediný šesťnásobný víťaz Masters – sa natrvalo zapísal medzi hviezdy golfového neba.

P

enati Golf Resort bude pre svoju
polohu a rozlohu na Slovensku
unikátnym projektom s ambíciou zaradiť sa medzi vedúce „must
play“ golfové rezorty Európy. Len 80 km
od Bratislavy (55 km po diaľnici a 25 km
cesta prvej triedy), 86 km od Brna, 42
km od Trnavy, 95 km od Viedne a len
3 km od Senice. Celý areál sa rozprestiera na ploche 257 hektárov. Hráči si
môžu golf užívať v prekrásnom prostredí
Malých Karpát v blízkosti mesta Senica,
uprostred voňavých borovicových lesov
a piesočných dún od skorej jari do neskorej jesene. Ihrisko umožní organizovať turnaje nielen na domácej, ale na
medzinárodnej úrovni, ktoré budú môcť
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sledovať tisíce voľne sa pohybujúcich divákov. Spomínaný golfový rezort je na
Slovensku ojedinelý projekt, ktorý už
onedlho pribudne na mape špičkových
golfových rezortov v strednej Európe.
Prvý areál u nás, ktorý svojou neobvyklou rozlohou na ploche viac ako 200
hektárov a vlastnosťami splní očakávania širokého spektra golfistov a golfových
priaznivcov, bude pozostávať z dvoch
18-jamkových ihrísk najvyššej kvality:
Nicklaus Design LEGEND COURSE
a HERITAGE COURSE.

ô

Na výstavbu prvého ihriska golfového
rezortu LEGEND COURSE, navrhnutého svetoznámym štúdiom Nicklaus

Design, sa využilo 95 hektárov z celkového pozemku rezortu, na ktorom vzhľadom na jeho priestrannosť nevznikli
žiadne auty. Široké zvlnené „ferveje“,
rôznorodosť „greenov“, náročné „bunkery“, krása a variabilita polohy odpalísk, to všetko umožňuje golfistom zvoliť
si rôznu náročnosť hry. Vytvára sa tak
priestor pre kreativitu a strategické myslenie hráčov, čo len umocňuje príjemný
zážitok z hry. Golfoví nadšenci tu nájdu
aj 701 m dlhú jamku s 11 odpaliskami,
najdlhšiu v Európe. Už len pohľad vpred
je fascinujúci. Neopakovateľný je aj záver hry na najužšej jamke ihriska, ktorý
sa odohráva v takmer snovom prostredí prekrásneho ostrovného „gree-nu“.

ô

V marci 2012 sa začalo so stavbou prvej
deviatky. V tandeme s Jonathanom
nastúpi svetoznámy „shaper“ Mick
McShane, „lead shaper“ ihrísk ako
Kingsbarnes alebo The Castle Course
v St. Andrews. Dokončenie tretej deviatky sa plánuje na august 2012.

ô

Golfisti ocenia aj tréningové plochy na
nácvik krátkej hry, rozľahlý „putting

Vizualizácia budovy Club House

green“ a veľkú „chipping areu“. Až 90
metrov široký a 270 metrov dlhý „driving range“ bude situovaný pozdĺž jazera. Umožní hráčom odpaľovať zo spevnených, sčasti prekrytých plôch alebo
z trávy. Súčasťou „drivingu“ bude vyhradený priestor pre profesionálnu golfovú
akadémiu.
* Relax
Okrem 36-jamkového golfového ihriska svetových parametrov ponúkne areál pestré možnosti na relax, aktívny od
dych a na kvalitné trávenie voľného
času. V zelenej oáze v dotyku s ihriskami vyrastá rekreačná oblasť s ponukou
komfortných rekreačných viliek pri jazere a s pozemkami určenými na výstavbu rodinných domov na bývanie podľa
individuálnych predstáv budúcich majiteľov. Golfový rezort dotvárajú rozsiahle
jazerá s možnosťou kúpania, člnkova-

nia a rybolovu, okolité lesy popretkávané cyklistickými a bežeckými chodníkmi
a detské ihrisko, kde si aktívny oddych
môžu vychutnávať všetci rodinní príslušníci vrátane „nehráčov“ golfu po celý
rok. Neopakovateľnou scenériou areálu a rozmanitosťou aktivít sa golfový
rezort stane protipólom unavujúcej dynamike života. Miestom, kde sa spojí to
najlepšie z prírody s naplnením potrieb
moderného človeka. Zelená oáza v prekrásnej krajine s veľkým jazerom obklopeným slnečnými plážami a romantickými zákutiami poskytne dokonalý zážitok
a zároveň ponúka možnosť vybudovať si
v golfovom rezorte nový domov. Vďaka
vyváženej koncepcii areál poskytne mnohoraké alternatívy voľnočasových aktivít, umožní dokonale zabudnúť na stres,
všestranne harmonizovať osobnosť, doplniť energiu, osviežiť ducha, upevniť
priateľské a rodinné putá.

ô

Na záver vám chceme dať do pozornosti špeciálnu ponuku v limitovanej edícii.
Ide o akvizičnú akciu, ktorá vám zaručí, že ak si kúpite celoživotné členstvo
v Penati Golf Clube do 30. 6., získavate odklad udržiavacieho poplatku až do
1. 1. 2014, čiže jeden a pol roka šetríte
950 eur. Navyše pre členov Pressburg
Golf Clubu je aktuálna akcia - 10 percent
z cenníkových cien členstva.

ô

Všetky informácie o spomínanej akcii,
ako aj o samotnom unikátnom projekte
sú uvedené na webovej stránke golfového
klubu.
Vizualizácia interiéru golfového clubu Penati

www.penatigolfresort.sk
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