
De bedst kendte og mest besøgte af 
danske golfspillere ligger omkring Prag - 
blandt andre Golf & Spa Resort Konopiste 
samt nogle baner ved Carlovy (Karlsbad), 
der er kendt for sin lange spa- og golftra-
dition, og som ligger tæt på grænsen til 
Tyskland.
Det er smart at vælge Tjekkiets næst-
største by, Brno, som golf-destination på 
grund af de smukke egne, dejlige vingårde 
og mange historiske attraktioner. Man kan 
slappe af med vinsmagninger, smukke 
udsigter og interessante kulturmøder.
Brno er porten til vin- og golf-regionen 
Moravia, men golfturisme er ikke særlig 
udbredt, så der er sjældent overfyldt på 
regionens fabelagtige baner. 
I Brno findes nye og elegante restaurant-
er som Pavillon, Il Mercato og Koishi, 
der tilbyder en ny dimension af fransk, 
amerikansk, japansk og italiensk køkken. I 
Brno bør man besøge den berømte tyske 
arkitekt Mies van der Rohes mest fasciner-
ende arkitektoniske værk, Villa Tugendhat, 
der er på UNESCOs verdensarvliste.

Golf, mad og 
vin i Brno
I 1994 var der kun ni golfbaner i Tjekkiet. 
Nu er der 48.
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Golf og vinmarker
I regionen omkring Brno er der vingårde 
og vinkældre med unikke vine fra Moravia. 
Mod syd findes regionens mest berømte 
vinmarker, Lednice-Valtice, Znojmo og Mi-
kulov. De venlige og stolte vinproducenter 
viser gerne deres hvide vine med et in-
teressant spektrum af aromaer og krydret 
smag kombineret.
Kaskáda Golf Resort med 27 huller ligger 
kun 15 km fra Brno. Golfbanen ligger i en 
smuk dal, der strækker sig mellem byen 
Kuřim og landsbyen Jinacovice. Golfbanen 
breder sig over skråningerne og den brede 
dal med et bugtet vandløb. Banen har 
ingen høj vegetation, men er flot designet. 
Der er mange vandhazarder involveret i 
spillet, der kan komplicere livet for golf-
spillere. 
Når man spiller i et bakket landskab, har 
man en smuk udsigt over landskabet og 
kan få et glimt af hovedbygningen med 
reception, bar og restaurant. Kaskáda 
Golf Resort har et firestjernet hotel, en 
restaurant med terrasse med udsigt over 
golfbanen, et moderne konferencecenter, 
bowling, country club og en hyggelig spa. 
Fra golfbanen er der 40 minutters kørsel til 
Dolni Kounice vinregionen, der er berømt 
for sin rødvin. Byen har også Moravias 
ældste benediktinerkloster.
Herefter kan man køre til vinregionen 
Židlochovice med landsbyerne Blucina, 
Hrusovany u Brna og Zabcice. Her vokser 
druerne Irsay Oliver, Muscat, Pálava og 
Traminer. Området har små og mellem-
store vinavlere.

Tjekkiske traditioner
Židlochovice er en vigtig vinregion med traditioner, der går tilbage til begyndelsen af Tjek-
kiets vinfremstilling. Landskabet er fuldt af kontraster. Der er træklædte bakker, men også 
lavland, der er typisk for det sydlige Moravia, med frugtplantager og vinmarker. Lands-
byerne har bevaret gamle traditioner, især i forbindelser med fester, hvor folkedragter 
bæres til dans. 
Austerlitz Golf Resort med 18 huller er designet af den berømte østrigske banearkitekt 
Hans-Georg Erhardt. Det er en udfordrende og interessant bane med naturlige forhin-
dringer, dybe bunkers og kunstige søer. Par 3-banen ligger i den berømte slotshave, der 
blev anlagt til minde om slaget mellem de tre kejsere og Napoleon I i 1805 - en bane, der 
ikke behager dovne golfspillere!

Golf Resort Konopiste



Kontaktinformation: 
Hvis du har brug for yderligere information om Tjekkiet, så kontakt venligst: 

Target Tourism, Trade & 
Press
Pia Klitten Sørensen 
Email: pia@target-tourism.dk
Telefon: +45 2452 1025
www.target-tourism.dk

Czech Tourism Office, Stockholm
Lucie Vallin, direktør
E-mail: vallin@czechtourism.com
Tel.: + 46 (0) 8 44 04 221
www.czechtourism.com

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website: 
http://www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Login

Om Tjekkiet
Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig historie i kraft af placeringen i hjer-
tet af Europa.
Landet prydes af hundredvis af gamle slotte, klostre og herregårde samt smukke skove og bjerge. Der-
udover har Tjekkiet en traditionsrig mad- og ølkultur samt hele 12 UNESCO-seværdigheder. Hvert år 
holdes der et væld af festivaler med fokus på fx musik, mad og øl – og desuden har landet en lang række 
kur- og spasteder – og hele 90 golfbaner.
Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller ”Byen med de 1000 spir” med romantiske 
bydele, glitrende gader og den gamle, charmerende Karlsbro.
Den korte afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Tjekkiet til et populært rejsemål for 
både familieferier, weekendophold og aktive ferier – året rundt.


