Golf w Tajlandii
Jest wiele miejsc na świecie gdzie można grać w golfa przez okrągły rok.
W Polsce znane są z tego pola golfowe Florydy, Zachodnich Stanów Zjednoczonych, jak również
południowa Hiszpania oraz niektóre pola w Tunezji, Maroku i Turcji.
Jednak stosunkowo niewielu polskich miłośników golfa zna miejsce gdzie można grać w golfa 365
dni w roku na wspaniałych, różnorodnych polach pokrytych tropikalną roślinnością.
Na dodatek z najlepszym chyba golfowym serwisem na świecie.
Takim miejscem jest Tajlandia, do której wbrew pozorom nie jest z Polski tak daleko.
Przelot liniami Emirates i Qatar z Warszawy do Bangkoku trwa co prawda około 12 godzin ale są
to loty tylko z jedną przesiadką i ze specjalnymi przywilejami dla golfistów (bezpłatny transport
toreb). Jedna noc spędzona na pokładzie komfortowych samolotów i już….. można od razu
wychodzić na pole niezależnie od pory roku.
Tajlandia to kraj z serwisem golfowym numer 1 na świecie.
Składa się na niego obsługa przez caddie (i to nie tylko na polu ale na driving range), uśmiechnięty
personel w Pro Shopie, praktycznie zawsze dostępne tee timy, kioski z napojami i przekąskami (jak
również toalety co 3-4 dołek), wspaniale urządzony Club House z prysznicami (czasem sauna i
jacuzzi), bezpłatnymi szamponami, mydłami, pianką do golenia itp.
Tego typu rzeczy nie spotkałem nigdzie na świecie.
Grać w Tajlandii można cały rok, ale najlepsze miesiące to okres od października do końca
kwietnia, gdy pogoda jest gwarantowana, a temperatura wynosi od 25C (na północy) do 35C (na
południu).
Cena gry na polu składa się z 3 elementów – green fee (od 70 do 600 pln), tzw. caddie fee (od 20 do
40 pln) i napiwku dla caddie (około 30-40 pln). Wypożyczenie wózka (Melexa) to koszt około 6070 pln.
Duża rozpiętość cen green fee zależy od miejsca, dnia, godziny i jakości pola.
Detale cenowe opisałem poniżej przy omawianiu poszczególnych rejonów Tajlandii.
Golf jest w Tajlandii bardzo popularny, Tajowie grają masowo i czasem w weekendy na
najlepszych polach należy wcześniej rezerwować tee time. Gra też oczywiście bardzo dużo
cudzoziemców z Europy, Japonii, Korei, Singapuru.
W Tajlandii jest w sumie ponad 300 pól golfowych. Są one rozrzucone po całej Tajlandii, jednak z
punktu widzenia turysty, który jest prawdziwym golfistą warte odwiedzenia jest 6 miejsc.
1. Bangkok i jego okolice – największa ilość bardzo różnorodnych pól (ponad 30)
W rejonie 40 km wokół Bangkoku znajduje się wiele wspaniałych pól golfowych jak Lam Lukka
(4 x 9 dołków) , Amata (coroczny Thailand Open), The Royal Gems City (63 dołki), Royal Gems
Dream Arena (kopia 9 dołków pola Augusta National oraz kopie 9 innych najsłynniejszych dołków
na świecie) i dziesiątki innych.
Ceny green fee zależą od dnia tygodnia (w weekendy drożej) i wynoszą od 100 pln do 300 pln.
Natomiast raz w tygodniu na każdym polu jest tzw Sport Day, gdzie green fee może kosztować
tylko 70 pln (Lam Lukka).
Ponadto aby zagrać taniej można skorzystać z usług firm sprzedających green fee wraz z
transportem, Różnica może wynieść około 30%.

2. Pattaya – kilkanaście doskonałych pól golfowych
Okolica Pattaya to miejsce Siam Golf Country Club na którym co roku rozgrywany jest turniej
Honda Classic. Old Course i Plantation to pola na najwyższym światowym poziomie.
Doskonałe fairwaye, szybkie pofałdowane greeny dają pojęcie czy jest golf na zawodowym
poziomie.
Ceny green fee w Siam CC to około 400 pln. Natomiast w okolicach Pattaya jest kilka dobrej
jakości pól (Phoenix, Eastern Star, Treasury Hill itp.) gdzie ceny green fee wahają się od 100 do
200 pln. Ponadto po południu od godziny 16.00 można zagrać za 60 pln, a od 17.00 nawet za 30
pln.
3. Khai Yai – mało znany kierunek, gdzie znajduje się około 10 bardzo malowniczych pól
Khao Yai to park narodowy położony 150 km na północny wschód od Bangkoku.
Jest to piękna okolica w której kręcono wiele filmów z krajobrazami Tajlandii.
Znajduje się tam kilka doskonałych pół golfowych na czele z Rancho Chernovee, Toscana Valley,
Kirimaya Golf i Sir James Golf Club. W Khao Yai można spędzić cały tydzień na grze w golfa w
oddali od turystycznych szlaków. Ceny green fee od 60 do 200 pln
4. Chiang Mai – kilka doskonałych pól golfowych w atrakcyjnym turystycznie miejscu
Chian Mai jest położone 600 km na północ od Bangkoku przy granicy z Laosem i Birmą. W
okolicy tego atrakcyjnego turystycznie miejsca znajduje się kilka pól golfowych z których godne
polecenia są Alpine i Highlands, pięknie położone wśród wzgórz.
Ceny green fee od 200 do 300 pln.
5. Hua Hin – najlepsze obecnie miejsce w Tajlandii do gry w golfa, kilkanaście pól w
promieniu 50 km.
Hua Hin to miejsce corocznych eliminacji do Asian Tour (Q School) w których startuje około 1000
golfistów. Hua Hin to doskonałe pola Springfield, Imperial Lakes, Majestic Creek i przede
wszystkim dwa z najpiękniejszych pól w Tajlandii – Black Mountain i Banyan.
Widoki na tych polach są niesamowite, a ich jakość legendarna.
Ceny green fee od 150 do 400 pln i konieczne wcześniejsze rezerwacje tee timów na Black
Mountain i Banyan.
6. Phuket – 8 pól golfowych położonych na najbardziej znanej tajskiej wyspie.
Phuket to najbardziej ekskluzywne miejsce w Tajlandii a co za tym idzie najdroższe, również w
zakresie golfa. Pola Blue Canyon (miejsce wielu międzynarodowych turniejów, 2 x 18 dołków),
Loch Palm, Red Mountain, Mission Hills to czołówka pól na Phuket.
Niestety ceny wynoszą od 400 do 600 pln za green fee.
Jednak Phuket ma jedną olbrzymią zaletę w porównaniu do wszystkich pozostałych miejsc
golfowych w Tajlandii – wspaniałe plaże i bajeczne, otaczające je wyspy. Po tygodniu spędzonym
na golfie można kolejny spędzić na nurkowaniu i plażowaniu.
Oto moje „Top 10’ tajskich klubów-pól golfowych (kolejność przypadkowa)
Blue Canyon (Lake course i Canyon course)

Blue Canyon to dwa 18 dołkowe pola, w tym jedno mistrzowskie. Na Canyon Course grali w
turniejach wszyscy najlepsi gracze świata – od Tigera Woodsa i Adama Scotta, poprzez Ernie Elsa i
Lee Westwooda, aż do Grega Normana, do którego należy rekord pola – 64 uderzenia.
Na zdjęciu powyżej po lewej jeden z najpiękniejszych dołków pola Canyon course, dołek numer 14,
na którym kształt greenu symbolizuje Tajlandię, a kamień na górze po lewej stronie wyspę Phuket.
Na zdjęciu po prawej stronie jest dołek numer 17, określony przez Freddiego Couples jako
najładniejszy i najtrudniejszy par 3 na świecie.
Red Mountain

Pole położone wewnątrz wyspy Phuket wśród czerwonych skał.
Przepiękne widoki i doskonale utrzymane fairwaye i greeny pozwalają zapomnieć o cenie green fee
(ok. 500 pln). Kolacja lub piwo na tarasie Club House z widokiem na 1 i 18 dołek oraz na góry to
również niezapomniane chwile.
Rajaprabha Damm

Według mnie jedno z najpiękniejszych pól na świecie. Położone 150 km od wyspy Phuket, na
terenie Parku Narodowego Khao Sok jest miejscem bajecznym. Dżungla, 36 kilometrowe jezioro,
wysokie góry, wszystko to sprawia że gra na trudnym 18 dołkowym polu jest niezapomnianym
przeżyciem. Greeny są szybkie, a słynny “trójkąt śmierci” (2 x par 4 o długości ponad 400m każde i
par 5 o długości ponad 520m) jest wyzwaniem dla najlepszych graczy.
Siam CC (Old Course i Plantation Course)

Pola znajdują w się w okolicy miasta Pattaya, 100 km na wchód od Bangkoku.
Old Course to miejsce jednego z największych turniejów zawodowego golfa kobiet – Honda
Classic. Plantation Course jest przepięknie położone na wzgórzach. Oba pola są bardzo trudne,
mają niesamowicie szybkie i pofałdowane greeny.
Black Mountain

Wspaniałe pole w Hua Hin, 150 km na południe od Bangkoku. Widoki z 2-3 dołków są
niesamowite, widać góry oddalone o dziesiątki kilometrów. W Black Mountain wielokrotnie
odbywały się turnieje międzynarodowej rangi (President Cup), a Hua Hin jest miejscem corocznych
eliminacji (Q School) do Asian Tour.
Banyan

Drugie wspaniałe pole w Hua Hin. Miałem okazję na swoim kursie PGA mieć zajęcia z architektem
tego pola, który opowiadał jak powstała jego koncepcja. Pole jest uważane przez niektórych
golfistów jako jedno z 3 najlepszych w całej Tajlandii.
Lam Lukka

Cztery „9”, czyli 36 dołków, które można grać w różnych konfiguracjach. Położone 30 km na
północny wschód od Bangkoku. Pięknie utrzymane, malownicze, a gra w niektóre dni kosztuje
tylko 70 pln.
Amata

Prywatne, mistrzowskie pole (gra wyłącznie na zaproszenie), jedno z najbardziej znanych w
Tajlandii, położone w Chonburi , 70 km na wschód od Bangkoku.
Co roku odbywa się tutaj największy w Tajlandii turniej zawodowy Thailand Open, w którym gra
cała światowa czołówka od Lee Westwood i Henrika Stensona, przez Bubbe Watsona i Sergio
Garcia, a na Ricky Fowlerze skończywszy.
Alpine

Pole położone niedaleko od Chiang Mai na północy Tajlandii. Otoczone pięknym górami,
doskonale utrzymane i bardzo wymagające. Niektóre jego dołki są wzorowane na najpiękniejszych
dołkach na świecie.
Highlands

Pole w pobliżu poprzedniego, równie piękne, równie trudne. Położone jest wyżej w górach, dzięki
czemu gra w upalne dni jest na nim przyjemniejsza. Pole jest często miejsce rozgrywek tajskiego
zawodowego Tour.
Autor Krzysztof Czupryna mieszka od 13 lat w Tajlandii, na wyspie Phuket. Jest członkiem PGA
Asia i PGA Polska oraz twórcą Target54, systemu szkoleń dla golfistów-amatorów.

