
	  

	  

 
Modry Las Golf Resort, 73-200 Choszczno, Poland 

golf@modrylas.pl  | +48 667 710 410 
www.modrylas.pl  |  www.facebook.com/modrylas.gc 

 
	  

                                                                        

                                  
 

 
POTRÓJNY SUKCES MODREGO LASU  

 
14/11/16 
 
Modry Las Golf Club już po raz trzeci znalazł się w zaszczytnym gronie najlepszych pól 
golfowych na świecie. Tytuł "Najlepszego Pola Golfowego w Polsce" został przyznany na 
uroczystej gali World Golf Awards w sobotę 12 listopada w Conrad Algarve, w 
Portugalii. 
 
Dyrektor World Golf Awards, Christopher Frost, podkreślał niezwykłe osiągnięcia 
zachodniopomorskiego pola golfowego od czasu, gdy zostało otwarte w 2009 roku. 
 
"To dla nas zaszczyt, aby uhonorować Modry Las jako wiodące pole golfowe w Polsce; zaś 
powtórzenie tego sukcesu trzeci rok z rzędu jest bezprecedensowe. Turystyka golfowa 
rozwija się dynamicznie na całym świecie, a miejsca takie jak to wyznaczają standardy do 
naśladowania. Składam serdeczne gratulacje wszystkim zaangażowanym w rozwój Modrego 
Lasu oraz gorąco życzę im powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach." 
 
Nagroda została przyznana w wyniku trwającego przez miesiące głosowania ekspertów 
pracujących w branży turystycznej i golfowej oraz publiczności. Jest doskonałym 
zwieńczeniem niezwykłego dla Modrego Lasu roku 2016, w którym również po raz trzeci, 
stanął on najwyżej na podium podczas Polish Golf Awards - najważniejszej ceremonii dla 
polskiego środowiska golfowego. Wraz z kolejnymi nagrodami, umacnia się krajowa oraz 
zagraniczna renoma Modrego Lasu, jako ośrodka światowej klasy. 
 
"To był dla nas rok trójek!" - ogłosił Artur Gromadzki, Prezes Modrego Lasu. "Bardzo miłym 
doświadczeniem jest zdobycie uznania kolegów ze sceny krajowej i międzynarodowej. 
Jednak otrzymywanie takich nagród rok po roku jest naprawdę niezwykłe! Jesteśmy 
niebywale dumni z tytułów, które otrzymujemy zarówno na World Golf Awards, jak i w 
domu, w Polsce; potwierdzają one naszą pozycję jako najlepszego pola golfowego w kraju. 
Myślę, że to pokazuje, bardziej niż kiedykolwiek, Polskę jako autentyczny cel podróży 
golfistów, serwującą międzynarodową jakość usług. Jako reprezentant naszego kraju 
traktujemy obowiązki bardzo poważnie, dlatego czujemy ogromną satysfakcję, kiedy nasze 
wysiłki są nagradzane w ten sposób." 
 
W tym obfitującym w nagrody roku, byliśmy również świadkami ważnych turniejów. Na 
łagodnych, falistych fairway'ach i gładkich green'ach Modrego Lasu, rozegrano World 
Amateur Golfers Championship oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kobiet. Warto 
również pamiętać o ekologicznych możliwościach mieszkalnych Modrego Lasu pod postacią 
działek budowlanych i gotowego do zamieszkania domu oraz niedawno otwartego, a długo 
wyczekiwanego 9-dołkowego pola golfowego. 
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"W Modrym Lesie stale dążymy do utrzymania tempa rozwoju i pokazania faktycznych 
postępów zarówno w ramach pola golfowego, jak i infrastruktury wokół”, powiedział 
Gromadzki. "W ostatnich latach nabraliśmy tempa wraz z otwarciem Orlego Lasu, czyli pola 
9-dołkowego oraz rozwojem oferty nieruchomości. Nie trzeba dodawać, że zamierzamy 
utrzymać trend wzrostowy wkraczając w kolejne etapy rozwoju, aby w 2017 roku, wynieść 
nasz ośrodek na zupełnie nowy poziom. Przyszły rok będzie prawdopodobnie najbardziej 
ekscytującym ze wszystkich, również dzięki planowanemu częściowemu otwarciu 
wyczekiwanego domu klubowego!" 
 
W skład kompleksu Modry Las Golf Club wchodzi 18-dołkowe pole zaprojektowane przez 
Gary'ego Playera oraz 9-dołkowe pole par-trzy. Dostępne jest zakwaterowanie w 
komfortowych pokojach gościnnych oraz domkach szwedzkich o wysokim standardzie 
umiejscowionych w centralnym miejscu pola golfowego, z dala od zgiełku i blisko przyrody. 
 
 
Uwagi dla redakcji: 
 
1) Modry Las Golf Club został oficjalnie otwarty przez Gary’ego Playera i polskiego 
Wiceministra Sportu i Turystyki, Adama Giersza, 4 lipca 2009 r. 
2) Modry Las Golf Club był jedyną pozycją z Polski w inauguracyjnym Top 100 Golf 
Journal, a także został uwzględniony na liście 100 najlepszych europejskich pól golfowych 
przez magazyn Golf World w 2009 i 2011 roku. Otrzymał również najwyższe wyróżnienia od 
czołowego serwisu golfowego www.Polishgolf.pl. 
3) Gary Player i Gary Player Design posiadają portfolio ponad 300 projektów w 35 krajach na 
pięciu kontynentach.  
4) Więcej informacji na temat Modrego Lasu znajdą Państwo na stronie www.modrylas.pl  
5) Więcej informacji na temat World Golf Awards: www.worldgolfawards.com  
  
 
W przypadku chęci wykorzystania innych cytatów oraz możliwości przeprowadzenia 
wywiadów lub uzyskania zdjęć, prosimy o kontakt: 
 
Międzynarodowe biuro prasowe ML: 
Yvonne Alexander  
yvonne@thewordassociation.biz  
Tel: +44 (0) 1337 858 807 
Tel kom: +44 (0) 7976 369 260 
 
Polskie biuro: 
Zuzanna Rutkowska 
zrutkowska@modrylas.pl 
Tel kom: +48 728 988 064  
 
 


