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A green amidst a lake – 
sounds exotic, and so it 
looks. You can see for 

yourselves at the almost ready 
8th hole, par 3, at Pravets Golf 
& SPA. It is the most attractive 
hole on the course, and easily in 
Bulgaria, as its green is an island 
type – it is situated in the middle 
of an artificial lake. The lake 
itself is ready (but it is not filled 
with water yet), and in the middle 
of it is the island where the hole 
is. Now they are building the 
bridge connecting the fairway 
and the green. 
This is what Peter Harradine saw 
during his regular site visit on 
the Pravets Golf & SPA project 

in early September. For a year 
now the designer has been 
supervising works on the project 
and controlling its progress on a 
monthly basis. The golf course 
looks completely different since 
his last visit. In addition to the 
shaped 8th hole, the rough 
shaping of the remaining holes 
has been completed. They have 
even started the fine shaping of 
some of the fairways – spreading 
the humus layer of soil. Since 
the holes around the clubhouse 
are a priority, their construction 
is at a very advanced stage. The 
1st, 9th, 10th and 18th holes 
together with the driving range 
are completely shaped, and the 

Г рийн сред водите на езеро – звучи екзотично, така и изглежда. 
Можете да се убедите сами на почти завършената 8-а дупка, 
пар 3, в Pravets Golf&SPA. Тя е най-атрактивната на игрището, 

а смело можем да заявим, и у нас, тъй като по проект грийнът й е 
„островен” – разположен е в средата на изкуствено езеро. Самото 
езеро е изградено (все още не е напълнено с вода, разбира се), 
а в средата му се издига и „островът”, върху който е разположена 
дупката. Вече е започнало изграждането на моста между феъруея  
и грийна. 
Това видя и Питър Харадин по време на редовната си визита на 
проекта Pravets Golf&SPA в началото на септември. Вече една 
година всеки месец дизайнерът инспектира работата по игрището и 
контролира изпълнението на проекта. От последното му посещение 
трасето бе напълно преобразено. Освен оформянето на 8-а дупка 
грубият релеф и на останалите е завършен. Започнало е дори 
финото оформяне на част от феъруеите – разпределяне на хумусна 
маса. Тъй като приоритет за дизайна са дупките около клъбхауса и 
тренировъчното игрище, те са в напреднала фаза на строеж.  
1-а, 9-а, 10-а и 18-а дупка заедно със зоната за тренировки  

Първият „островен“
грийн у нас е завършен
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са напълно оформени, изградени са и дренажната  
и напоителната система. Върху тях предстои да бъде насложен 
повърхностният слой почва. 
По време на визитата си Харадин одобри 2-а, 3-а и 6-а дупка  
за поставяне на дренираща система. На 11-ата дупка вече  
се изгражда такава. В края на септември започнаха и 
довършителните работи по останалите 6 грийна. 
Дърветата и правешкото езеро са емблемата на Pravets Golf&SPA. 
До няколко седмици ще започне засаждането на планираните  
4500 дръвчета по цялото игрище.   
Качеството на едно голф игрище се познава още по проекта му. 
Има такива, които се реализират и печелят престиж, и такива, които 
най-вероятно никога няма да напуснат чертожната маса. Pravets 
Golf&SPA със сигурност е от първите – тези, зад които стои силен 
инвеститор, добър реализатор в лицето на строителната компания  
и авторитетен дизайнер. 

drainage and irrigation systems 
are in place. The next step is 
laying the top soil. 
During his visit Harradine 
approved the 2nd, 3rd and 
6th holes and they are ready 
for the drainage system. The 
drainage system on the 11th 
hole is currently being built. 
Finishing works on the remaining 
six greens started in late 
September. 
The symbols of Pravets  
Golf&SPA are the trees and 
Pravets Lake. Planting the 

planned 4 500 trees throughout 
the course is going to start  
within the next few weeks.   
The quality of a golf course 
depends on its design.  
There are designs that are 
realized and build their 
reputation and designs that 
will forever be drawing board 
projects. The Pravets  
Golf&SPA is definitely of the 
first type – the ones that 
are supported by a powerful 
investor, a good contractor  
and a renowned designer. 


