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A

k milujete
golf rovnako ako pôvabnú prírodnú scenériu, pláže s jemným bielym pieskom, tropické
dažďové pralesy, mayské pyramídy a tequilu, potom Mexiko
je destinácia ako stvorená pre
vás. Luxusné rezorty ponúkajú okrem kultúrneho zážitku
i výnimočnú gastronómiu,
množstvo aktivít a pohostin-

Pravý golfový

zážitok

Golf v Mexiku, to je
synonymum luxusu.
Golfové ihriská - menšie či
väčšie, náročné i ľahšie,
niektoré obklopené bujnou
vegetáciou, iné s unikátnymi
výhľadmi na more. Mexiko
ponúka neuveriteľnú škálu
greenov aj pre najväčších
golfových fajnšmekrov.
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ný, milý personál.
V Mexiku sú golf a turistický
ruch úzko prepojené, a tak
všetky hlavné turistické destinácie ponúkajú aj možnosti
golfového vyžitia. Golfové
kluby nájdete nielen v oblastiach preslávených plážami
a slnkom - Cancún, Riviera
Maya či Los Cabos, ale rovnako i vo veľkých mestách ako
Mexico City a Guadalajara či
v prostredí magických koloniálnych miest ako Ajijic in
Jalisco, Valle de Bravo alebo
Puebla or Aguascalientes. Na
mnohých z viac ako 225 golfových ihrísk, navrhovaných naj-

väčšími menami tohto športu
(Jack Nicklaus, Greg Norman,
Tiger Woods), sa dnes konajú
svetové PGA turnaje.
ilovníci golfu
považujú Mexiko
za svoju obľúbenú
destináciu a niet
sa čo čudovať, veď mnohé
z rezortov pre svojich návštevníkov ponúkajú golf ako jeden
z najexkluzívnejších zážitkov.
Radi by ste si nacvičili dokonalý úder a nemáte čas na 9
alebo 18 jamiek? Alebo máte
deti, ktoré ešte nedržali golfovú palicu v ruke? Mexiko je
známe množstvom odpalísk
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ako na otvorených plochách,
tak i na strechách budov. Len
v samotnom Mexico City
nájdete minimálne dvadsať
takýchto centier, kde možno
popracovať na zdokonaľovaní
svojej hry pod vedením skúseného inštruktora. Špecializované golfové obchody, tréneri
pre najmenších a k tomu skvelé počasie... Mexiko ponúka
všetko, na čo si milovníci greenov len spomenú.

Dreams Los Cabos Suites
Golf Resort & Spa

Nachádza sa priamo na pláži uprostred turistického centra
na polostrove Baja v Cortézovom mori.

R

ezort (vzdialený
25 minút jazdy od
medzinárodného
letiska Los Cabos
a 15 minút od neónových
obchodov a pestrého nočného života mesta San Jose del
Cabo) ponúka eleganciu tradičného koloniálneho dizajnu
a verne odráža krásu a pompéznosť tohto miesta. Pre hostí
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je pripravených 308 luxusných
apartmánov so zariadenou
terasou a s výhľadom na oceán. Apartmány majú oddelenú spálňu od obývacej časti,
posteľ kráľovskej veľkosti,
mramorovú kúpeľňu s vaňou
a sprchou. Niektoré apartmány vyššej kategórie disponujú
dvomi spálňami, kuchyňou,
jedálňou a jacuzzi.

V

areáli hotela sa
nachádzajú tri bazény s barom, dva
snack bary, kúpele,
fitnescentrum a päť vynikajúcich „a la carte“ reštaurácií s
talianskou, ázijskou či mexickou
kuchyňou a morskými špecialitami. Ak sa chcete nechať rozmaznávať a omlaďiť svoje telo i
dušu, môžete tak urobiť v Spa

kúpeľoch hotela s množstvom
masáží či iných procedúr.
Milovníci golfu si určite prídu
na svoje - v okolí hotela sa
nachádza až osem golfových
ihrísk.
k máte radi nočný
život a radi sa zabávate, každý týždeň
sa tu na prekrásnej
pláži organizujú rokenrolové
tanečné zábavy s nefalšovanou
rokenrolovou kapelou. Ideálna

A

príležitosť spoznať nových
ľudí z rôznych krajín celého
sveta.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk
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Fairmont Mayakoba
Riviera Maya Resort

T

ento luxusný hotelový rezort, obkolesený
prírodnými vodnými
kanálmi a bujnou
vegetáciou, sa nachádza len
dva kilometre od Playa del
Carmen a 30 minút od medzinárodného letiska v Cancúne.
V jeho blízkosti je jedno z
najlepších golfových ihrísk v
Mexiku, dizajnované Gregom
Normanom a Elom Camaleonom.
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F

airmont Mayakoba
architekti navrhovali
predovšetkým s maximálnym ohľadom na
mangrovové lesy, považované
za „obličky našej planéty“
a „zodpovedné“ za čistenie
vody v koralových útesoch.
Nedotknuté biele pieskové
pláže pri hoteli sa tiahnu cez
mangrovové duny a pozývajú
na príjemnú prechádzku plážou Casitas, vzdialenou len
pár krokov.

Z

mysel dizajnérov
pre priestor vytvoril
v tomto hoteli pokojné
prostredie a príjemné
posedenie, vďaka čomu si hostia môžu vychutnať dokonalý
relax. Izby s výhľadom na celý
komplex sú zariadené v neutrálnych tónoch s nádychom
farieb, inšpirovaných okolím
a ponúkajú maximálny luxus
a pohodlie. Rezort sa môže
pochváliť štyrmi výnimočnými
reštauráciami, každa s vlastnou
jedinečnou atmosférou. Hostia zároveň majú k dispozícii

päť bazénov, tobogán, detský
bazén a bazén s výhľadom na
lagúnu. Willow Stream Spa

ponúka 20 liečebných izieb,
vrátane jedinečného apartmánu v korunách stromov, dvoch
minerálnych bazénov a parných kabín.
iscovery Club &
Adventure Camp
Fairmont, navrhnutý
ako dom na strome,
ponúka programy plné kultúry,
vzdelávania a zábavy s iskrou
tvorivosti aj pre tých najmladších. V neďalekom mestečku
Playa del Carmen nájdete
okrem iného aj butik 5th Avenue, unikátne umelecké remeslá, reštaurácie či nočný život.
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