
Drodzy Klubowicze Królewskiego Klubu Golfowego w Wilanowie!  

Zapraszamy wszystkich spragnionych gry w wyjątkowych okolicznościach przyrody i w najlepszym 
towarzystwie na wyjazd w okolice Bratysławy do kraju trnawskiego do Penati Golf  Resort.  

Kontynuując ideę klubowych wyjazdów golfowych tym razem mamy propozycję, aby wspólnie 
odwiedzić i sprawdzić się na dwóch polach w ośrodku golfowym Penati.  

Penati Golf Resort najlepszy kompleks golfowy na Słowacji uznawany jest za jeden z najlepszych 
projektów golfowych w Europie Środkowej. Liczba wyróżnień i doskonałych rekomendacji przez 
najbardziej prestiżowe czasopisma golfowe jest imponująca. Inwestycja 20 milionów euro umożliwiła 
budowę dwóch światowej klasy 18-dołkowych pól golfowych z doskonałą infrastrukturą do gry, 
treningu, wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Recenzje recenzjami, a niezawodny w takich momentach wywiad klubowy i tym razem upewnił się 
osobiście, czy to, co piszą i mówią inni o tym ośrodku, pokrywa się z rzeczywistością, dokonując lustracji 
ośrodka, znajdujących się tam pól golfowych, oraz warunków pobytu i donosi, co następuje oraz 
zaprasza do dalszej eksploracji i odwiedzenia tego przepięknego miejsca.  

Miejsce - Penati Golf Resort. 

Gramy na polach klasy mistrzowskiej – Heritage i Legend Course 

Dla tych, którzy już mieli okazję uczestniczyć w naszych wyjazdach, te dwa pola przebijają poprzednie 
pola jakością i otaczającymi pola krajobrazami. A w okolicy ciekawostki turystyczne, na zobaczenie 
których może brakować czasu, znajdują się także fabryka sztucznego jedwabiu oraz pomnik nagiej 
Madonny, jak sprawdzili nasi obserwatorzy. 

W poniższych linkach znajdziecie szczegółowe informacje o każdym z pól. Polecamy szczególnie tzw. 
„fly overy” z poszczególnych dołków. 

Heritage Course  

http://www.penatigolfresort.sk/golf/heritage-course/ 

„Heritage  jest bardziej urozmaicone (!), co jednak oznacza, że potrzebne będzie nam więcej piłek niż 
normalnie. Pole jest przepiękne, w głębokim lesie, gdzie prawie żadnego dołka nie widać w całości z 
tee, ale nie ma blind shots, czyli zawsze gramy na fairway, z którego dopiero potem otwiera się widok 
na green. Najważniejsze to mieć dobre wrzutki, bo greeny są dość łatwe, nie ma na nich wiele czytania, 
w końcu to nie biblioteka. Ostatni dołek wybiega dogleg w lewo przed domek klubowy. Warto trafić 
pierwszego putta”  - Mikołaj. 

Legend Course 

http://www.penatigolfresort.sk/golf/legend-course/ 

„Pole Legend, zaprojektowane przez Jacka Nicklausa, z najdłuższym dołkiem w Europie, PAR 6, więc po 
dobrym drivie jesteśmy nadal na żółtych. Grałem tutaj zawody, 3 lata temu Mistrzostwa Europy Mid 
Amatorów. Było ciężko, dwa wyniki z ósemką z przodu, aczkolwiek nie miałem w ogóle uderzenia 
driverem. I graliśmy z czarnych, czyli tych za białymi. Projekty Jacka są o tyle dobre, że właściwie 
większość dołków widać z tee do greenu. Jednak znowu mamy las i musimy koncentrować się na 
przepięknych fairwayach wijących się wśród bunkrów. Greeny super, duże, ale pofałdowane. Grałem 
już na kilku dobrych polach, a to pole jest w pierwszej setce projektów golfowych w Europie. „ 

http://www.penatigolfresort.sk/golf/heritage-course/
http://www.penatigolfresort.sk/golf/legend-course/


 

 

Par4, dołek #4, Legend - jak nie trafimy w fairway, to mamy uderzenie zza bunkra, 160 metrów. 

 

Normalnie to par5, dołek #15, Legend – fantazja poniosła projektanta, który zaplanował tutaj par6… 

 



 

Heritage, no co tu pisać… dwa kolory fairwaya, to kosiarka, która prawą stronę kosi w naszą stronę 

 

 

Heritage, podobne do litewskiego, prawda? Tyle, że lepsze greeny, szybkość 9 

 



 

Heritage, po otwarciu, jest widok na green, dwa poziomy. 

Gdzie mieszkamy 

Poniżej kilka fotek z noclegowni na polu, w której będziemy mieszkać. Domki w zależności od liczby 
osób, trochę jak w Pasłęku, jeśli pamiętacie. 







 

 

 



Dojazd 

Można samochodem, samolotem, lub pociągiem, gdzie podróż jest zaskakująco przyjemna (także 
zrobiony został test takiego rodzaju dojazdu). 

Mapa sytuacyjna  

 

 

Samochodem  

Na własną rękę lub po deklaracjach liczby osób możemy rozważyć wynajęcie busa, należy zakupić 
winietę, możemy sugerować trasę jak na mapce powyżej Warszawa-Penati. Ostatnie 40 km 
pokonujemy w krajobrazie Polski lat 50-60 ubiegłego wieku… 

Samolotem  

Przylot do Bratysławy lub Wiednia, a dojazd z lotniska to ok. 1 godzina drogi. Podróż zdecydowanie 
najszybsza, ale również najdroższa. Cena lotu do Wiednia w proponowanych terminach to  
odpowiednio ok 650 i 540 pln. 



           

 

 

Pociągiem  

 

 

 



Dojazd pociągiem brzmi dosyć nietypowo, ale warto też pamiętać, że z Warszawy do Wiednia kursują 
codziennie cztery pociągi, wystarczy wsiąść i wysiąść na odpowiedniej stacji i jest to chyba najbardziej 
ekonomiczny rodzaj podróży.  

Tester przetestował to na własnej skórze, druga klasa z Warszawy do Breclav (Brzecława) jedzie ok. 6 
godzin, w cenie ok. 90PLN, a na miejscu zorganizujemy transport na pole, czas podróży ze stacji 
kolejowej na pole to ok. 35 minut.  

Terminy  

Proponujemy dwa terminy weekendowe. W zależności od liczby chętnych na wyjazd. Minimalna liczba 
osób dla których będziemy organizowali wyjazd to 6 osób. 

Dysponujemy możliwością zarezerwowania w poniższych terminach noclegów dla maksymalnie 16 
osób.  

Termin 1 

23-25 września wyjazd 23 powrót 25 września (z opcją drugiej gry w niedzielę za dopłatą) 

Termin 2 

14-16 października wyjazd 14 powrót 16 października (z opcją drugiej gry w niedzielę za dopłatą) 

 

Program wyjazdu 

Wracając jednak do meritum, to program obejmuje trzy rundy na dwóch polach, dwa noclegi, wspólne 
kolację, rywalizację turniejową na miejscu i jeszcze kilka niespodzianek.  

Proponujemy pierwszy jako dzień treningowy oraz weekendowe dwie rundy turniejowe.  

Turniej rozgrywamy w formacie drużynowym oraz indywidualnym: 

1. Indywidualny to stableford netto i brutto 
2. Drużynowy to Best Ball brutto w każdym flightcie  

Zaczynamy ok. godziny 12 w piątek. W zależności od środka transportu, ale zakładamy, że o tej godzinie 
wszyscy będą już na miejscu i spotykamy się w restauracji klubowej.  

Dzień Pierwszy  

LEGEND COURSE  

Zaczniemy od wspólnego lunchu w restauracji klubowej, gdzie planujemy odprawę i przedstawimy 
szczegółowy program pobytu.  

12:30 - Przyjazd do Penati Golf Resort i odprawa - zapoznanie się z ośrodkiem i z programem wyjazdu. 

12:50 – 13:40 Lunch  

14:30 – 14:50 Starty rundy treningowej oraz zapoznanie z polem Legend Course  – w trakcie rundy 
niespodzianki pozwalające lepiej przygotować się do rund turniejowych   



18:30 – 19:00 Planowane zakończenie rundy treningowej  

19:30 – 21:00 Kolacja i podsumowanie pierwszego dnia losowanie drużyn i omówienie tego co nas 
czeka podczas turnieju. 

W piątek po rundzie mamy jeszcze porady jak puttować i chipować, podzielimy się swoimi 
przemyśleniami jak robić to najlepiej. Wspaniała akademia umożliwia każdy rodzaj treningu. 

Dla chętnych analiza strategii gry na polach LEGEND i HERITAGE z Mikołajem, który umie „zagrać PARa 
z lasu…”, czyli przygotowanie do rundy turniejowej. 

 

Dzień Drugi  

HERITAGE COURSE 

8:30 – 8:50 Starty pierwszej rundy turniejowej – zaczynają się emocje – każdy gra swoją piłką, a do 
punktacji liczymy najlepszy wynik w formacie drużynowym. 

W cenie jest dokładka, ponownie LEGEND COURSE 9 dołków (16:10-16:30). 

19:30 – 21:00 Wspólna kolacja oraz podsumowanie dnia w domku klubowym. 

21.00 – 22.00 Nocne granie, czyli „przyświeć mi chipem”, to już taki standard wilanowski, jak grać po 
zmroku i w nocy. 

Dzień Trzeci  

HERITAGE COURSE  

8:30 – 8:50 Starty drugiej rundy turniejowej – emocje – ponownie każdy gra swoją piłką, a do punktacji 
liczymy najlepszy wynik w formacie drużynowym. 

(istnieje możliwość dokupienia jeszcze jednej rundy golfa w cenie 35 EUR) 

15:00 – 16:00 Podsumowanie i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  

16:30 – Powrót do Warszawy (lub ostatnim pociągiem po rozegraniu drugiej rundy). 

Niezawodny system stableford ponownie w akcji, dwudniowe zawody wyłonią zwycięzcę i pamiątkowe 
trofea trafią do najlepszych. 

Koszty  

Podsumowując ten pakiet, to w cenie mamy: 

x nocleg w domkach 8 lub 11 osobowych, w każdym znajdują się 4 łazienki,  
x na miejscu gramy dwa dni turniejowe, ale razem 3,5 rundy golfa, (dla chętnych oczywiście 

może być więcej)  
x w sobotę organizujemy wspólną kolację, 
x piątkowa runda… z niespodzianką,  
x driving range, chiping i putting wieczorami oraz trofea. 

Orientacyjny koszt to 370 Euro, w głównej mierze zależy od liczby osób i w związku z tym liczby 
domków. 



Poza ceną:  

x Koszt dojazdu 
x Suchy prowiant i mokre picie  
x Meleksy, wózki, piłki na range  

Zgłoszenia przyjmuję mailowo mikolaj.wojnowski@gmail.com lub tel. 0-723188723 

Najlepiej jak najszybciej, pozwoli mi to zakończyć rozmowy z organizatorem. Chciałbym zamknąć listę 
12 września 2016 

Termin potwierdzenia i wpłaty zaliczki 80EUR to 13 września. 

 

mailto:mikolaj.wojnowski@gmail.com

