
 

                                                                      

 
MODRY LAS ŚWIĘTUJE SUKCES 9-DOŁKOWEGO POLA  

 
20/04/17 - Modry Las Golf Resort świętuje pierwszą nagrodę za swoje mistrzowskie pole w 
miniaturze, wprowadzając unikalną ofertę ważną do końca maja.  
Po otrzymaniu jednego z najważniejszych wyróżnień w Polsce, zachodniopomorskie pole 
oferuje bezpłatną rundę na nagrodzonym 9-dołkowym Orlim Lesie dla każdego golfisty, który 
w maju zagra na 18-dołkowym polu Modry Las. 
 
Specjalna oferta powstała z okazji przyznania nagrody PGA – Polish Golf Awards, jednego z 
ważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskiego golfisty, kiedy to, już od 2007 roku, 
wyróżniani są najlepsi z najlepszych pośród pól golfowych i osobistości związanych z 
golfem. Orli Las, który został otwarty w 2015 roku, z opcją zagrania z różnych tee, bujnymi 
drzewami i nastrojową, zaciszną atmosferą, był zdecydowanym faworytem w kategorii pól 9-
dołkowych. 
 
Jak wyjaśnia Dyrektor ds. Rozwoju Modrego Lasu, Pamela Gromadzki, otrzymanie 
wyróżnienia było potwierdzeniem jakości pola, ale również źródłem wielkich emocji. "Ideą 
Orlego Lasu było iść z duchem czasu. Chcieliśmy stworzyć 9-dołkowe pole, które spodoba 
się wszystkim - nie tylko początkującym. Chcieliśmy stworzyć obiekt, który zapewni dobrym 
graczom szybką, ale też wymagającą rundę. Zaprojektowanie pięknego pola, które spełni 
wszystkie te wymagania było ogromnym wyzwaniem, ale ta nagroda sugeruje, że nam się 
udało." 
 
Liczący zaledwie 560 metrów (613 jardów) i obejmujący 2,5 hektara (6,2 akrów) Orli Las to 
pole do krótkiej gry, na którym 1-godzinną rundę mogą zagrać golfiści o różnym poziomie 
zaawansowania. Pomysłem było stworzenie miejsca, w którym najdłuższy dołek będzie miał 
91 metrów (100 jardów), ale bardzo ważne były również wrażenia estetyczne z wijącego się 
przez bujny, szumiący las pola, z pięknymi widokami na jezioro. 
 
"To bardzo malownicze pole w gęstym lesie, na krawędzi pięknego jeziora", powiedział 
południowoafrykański projektant pola, Theo Geertshuis, który rzeźbił oryginalne 18-dołkowe 
pole Modry Las dla Gary’ego Playera i który stworzył Orli Las. "Obok tego, że jest 
wyjątkowo pięknie, jest to również niezwykle satysfakcjonujące wyzwanie dla gracza. Na 
każdym dołku próbowałem stworzyć intrygę, aby utrzymać skupienie i zaangażowanie w grę. 
Ostatecznie Orli Las okazał się jednym z najlepszych małych pól, jakie kiedykolwiek 
widziałem.” 
 
Średni rozmiar greenów w Orlim Lesie wynosi zaledwie 120m2, ale w ramach każdego z nich 
znajdują się liczne możliwe pozycje flagi i pofałdowania, które sprawiają, że trzeba wziąć 
poprawkę na nierówność terenu. Każdy green posiada delikatne wzniesienia i warunki 
umożliwiające różne podejścia i taktyki wyznaczania trasy piłeczki. 



 
"Na wielu dołkach można dojrzeć prześwitujące między drzewami jezioro lub znaleźć się na 
greenie, który wydaje się być tuż nad krawędzią wody”, mówi Gromadzki. "To, w połączeniu 
z pofalowanym terenem na greenach i wokół sprawia, że trzeba być całkiem dobrym graczem, 
aby uzyskać dobry wynik." 
 
Na Modry Las Golf Resort składa się Orli Las i 18-dołkowe mistrzowskie pole 
zaprojektowanie przez Gary’ego Playera, które było gospodarzem m.in World Amateur 
Golfers Championship i Międzynarodowych Mistrzostw Kobiet.  
Goście, którzy zagrają na polu Modry Las w maju, są zaproszeni do przetestowania swojej 
krótkiej gry na uznanym polu 9-dołkowym. To oferta, która powinna zainteresować golfistów 
o różnych poziomach zaawansowania gry.  
 
"Nagroda PGA uznaje znaczenie kreatywnego myślenia", zauważa Gromadzki. "Idąc dalej w 
tym kierunku, chcieliśmy udostępnić Orli Las jak największej liczbie osób, dlatego w maju 
oferujemy bezpłatne rundy i niecierpliwie czekamy na odzew. Chcemy stworzyć miejsce, 
gdzie gracze w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności mogą cieszyć się przyrodą i 
sportem. Orli Las to mały klejnot. Uważamy, że to świetny sposób na osiągnięcie tego celu". 
 
- koniec -   
 
 
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. W Polsce, 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) Po więcej informacji na temat Modrego Lasu zapraszamy na stronę www.modrylas.pl  
5) W celu uzyskania dalszych informacji na temat World Golf Awards, zapraszamy na stronę 
www.worldgolfawards.com  
  
 
W przypadku chęci uzyskania dalszych cytatów, możliwości wywiadów i zdjęć, prosimy o 
kontakt z międzynarodowym biurem prasowym Modrego Lasu: 
yvonne@thewordassociation.biz lub pod numerem telefonu Yvonne Alexander: 
Biuro:  +44 (0) 1337 858 807 / +44 (0) 7976 369 260 
Polskie biuro: +48 667 710 410 
Email:  zrutkowska@modrylas.pl 
 
 


