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Нора димитрова
сНимки руслаН попов

Final Touches to Pravets Golf & SPA 
О стават три визити 

на дизайнера Питър 
Харадин, докато голф 

игрището в Правец бъде 
напълно завършено. Това стана 
ясно по време на неговото 
редовно посещение на обекта 
на 8 май т. г. 

Проектът като цяло върви 
по план – предвидените за 
този етап на развитие вили 
са напълно завършени, 
4-звездният хотел вече 
е построен, остават 
довършителни работи по 
неговата фасада и вътрешна 
част. 
Що се отнася да същината 
на курорта – голф игрището 
и академията, работата 
върви само с няколко месеца 
закъснение. В момента се 
изгражда нова помпена 
станция, която да захранва 
иригационната система 
на дупките от 4-а до 18-а. 
Това се налага, тъй като 
наличната стига само за 
напояването до 3-а дупка. 
В средата на май започна 
строежът на голф академията, 
както и затревяването на 
тренировъчното игрище, 1-а, 
2-а и 3-а дупка. Към края на 
2009 г. голфърите ще могат 
да играят на първите 9 дупки 

Pravets Golf & SPA 
на финалната права

и на обширния драйвинг рейндж, който ще бъде пригоден и за 
нощни удари – снабден е с подходящо осветление. Теренът вече 
прилича на истинско голф игрище, но вместо с трева е покрит с 
пясък, който да запечата хумуса и да подпомогне затревяването. 
Оформени са тий-боксовете, феъруеите, изградени са изкуствените 
езера. Засадени са около 40% от предвидените 4500 дървета. 
Предназначението на някои от тях е да изолират игрището от 
строящия се над него път и да предпазват жилищната част от лошо 
изстреляни топки. Най-атрактивната 8-а дупка – с пар 3 и островен 
грийн – е почти завършена. В момента мостът над нея се декорира 
с камъни.
През вода ще се играе и на 15-а и 16-а дупка, където езерото ще 
навлиза във феъруея. За целта шейпърът Били Томсън ще трябва 
да премахне част от пръстта и да отпусне брега към феъруея. 
Изграждат се и алеите около феъруеите. 

real golf course but is covered 
with sand, which must seal the 
humus and help the process 
of grassing. The tee-boxes and 
the fairways have been shaped, 
artificial lakes have been built. 
Around 40% of the total 4500 
trees have been planted already. 
Some of them are intended 
to isolate the course from the 
road that is being built above 
it and to protect the residential 
area from stray shots. The most 
attractive hole – the 8th, par 3 

with an island green – is almost 
complete. Currently, the bridge 
over it is being decorated with 
rocks.
The 15th and the 16th holes, 
where the lake is intruding 
into the fairway, will also be 
played across water. To make 
that possible, the shaper Billy 
Thomson will have to remove 
part of the soil and edge the 
shore towards the fairway. The 
alleys around the fairways are 
also being constructed. 

питър Харадин:

От миналата година досега 
е свършена доста работа, 

особено като се има предвид, 
че дейностите по игрището бяха 

преустановени през зимата. 
Засадени са много дървета, 
феъруеите и грийновете са 

покрити с пясък, грийновете 
са оформени. Има още доста 

работа по изграждане на алеите 
и системите за напояване, по 

засаждането на дърветата.
За мен най-важно е качеството 

на игрището. На него трябва 
да се играе поне 100 години. 

Какво са 6 месеца закъснение 
в такъв дългосрочен план? Тук 

има много красиви дупки – 
гледките от тий номер 3, 4, 6 и 

7 са невероятни. Най-голямото 
предимство на мястото е 

спокойствието, което цари тук.
Днес не направих почти 

никакви промени. Скъсих 
няколко алеи, няколко удължих 

и направих минимални 
корекции по някои бункери. 

Дребните неща могат да бъдат 
от съществено значение. 

Игрището трябва да е готово до 
края на годината. Компанията 
ни дава една година гаранция, 

така че сигурно догодина отново 
ще идвам, за да проверявам в 

какво състояние е.

Peter Harradine:

Considering the winter, 
lots of work has been done 
since the last year. There 
are many trees planted, 
sand put on the fairways 
and greens, green shaping. 
There is lots of work left on 
the cart paths, on the trees 
and on the irrigation of the 
course. 
The most important to me 
is the quality of the golf 
course. It should be staying 
here at least 100 years. 
What are these 6 months 
delay in such a long term? 
There are some beautiful 
holes here – the view from 
the 3rd, 4th, 6th and 7th 
tee is spectacular. The best 
feature of this place is that it 
is very calm. It’s peaceful. 
Today I didn’t change almost 
anything really. I made a 
few car paths shorter, a 
few paths longer and some 
minor changes on the 
bunkers. The small things 
make the project look 
different. The golf course 
should be ready till the end 
of the year. Our company 
gives one year guarantee, so 
may be I will be coming on 
the site next year to check. 

T hree more visits of the 
designer Peter Harradine 
and the golf course in 

Pravets will be finished. This 
became clear during his visit on 
the 8th of May this year.

In general, the project is moving 
according to plan – the villas that 
had to be built by this stage of 
development are finished, the 
4-star hotel is already built, only 
the final elements of its façade 
and interior are to be finished.
 And about the essence of the 
resort – the golf course and 
academy – their construction is 
with only a few months delay. At 

the moment a new pump station 
is being constructed which will 
supply water for the irrigation 
system of the holes for 4 to 8. 
This action is necessary because 
the available pump station can 
only irrigate the first three holes. 
In the middle of May they started 
building the golf academy and 
grassing over the practice range 
and the first, second and third 
hole. By the end of 2009 the 
golfers will have the opportunity 
to play on the first 9 holes and 
on the vast driving range, which 
will be adjusted for night practice 
as well – with special lighting. 
The terrain already looks like a 
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