
Golf Trip

I s golf topsport in Bulgarije? Neen. Het 

heeft slechts een half dozijn 18 holes ba-

nen en het aantal federatieleden ligt onder 

de duizend. Is Bulgarije dan een golfbestem-

ming? Neen, en het zal wellicht nog heel jaren 

duren vooraleer daar verandering in komt. En 

toch…Toch heeft dit voormalig Oostblokland 

heel wat interessants te bieden voor golfers 

die op zoek zijn naar iets nieuws. Dit komt in 

de eerste plaats omdat men er goed heeft be-

grepen dat je de concurrentie van de bekende 

golflanden niet kan verslaan met half werk. Van-

daar dat er zonder morren zwaar geïnvesteerd 

wordt in supermooie locaties en bekende ar-

chitecten, want ogenblikkelijke geloofwaardig-

heid heeft nu eenmaal een prijskaartje… Gary 

Player, Jack Nicklaus en Ian Woosnam zetten 

hun naam onder een ‘signature course’ terwijl 

Paul McGinley volop bezig is met het herop-

waarderen van een 18 holes in de buurt van 

Sofia. In Pravets kreeg een échte golfarchitect 

de opdracht toevertrouwd: Peter Harradine. .

Alle faciliteiten

Het RIU Pravets Golf & Spa Resort ligt op een 

halfuur rijden van de internationale luchthaven 

van Sofia en is genesteld in een prachtige val-

lei die door beboste heuvels wordt omgeven. 

Het centraal gelegen meer dient als blikvanger. 

Het is dan ook elke ochtend genieten wan-

neer de nevels boven het water oplossen en 

de contouren van de holes en de heuvels aan 

de overkant steeds scherper in beeld komen.

Het hotel (242 kamers) is een uitstekende 

Pravets kijkt    
naar Europa

Met zijn intrede tot de Europese Unie duwde Bulgarije begin 2007 tegelijk de poorten van het westerse toerisme open. Om de miljoenen 

Europese golffans te verleiden, werden meteen de grote middelen bovengehaald: prachtige sites langs de Zwarte Zee en architecten met 

namen als klokken. Laatste parel aan de Bulgaarse kroon? Het RIU Pravets Golf & Spa Resort in de omgeving van Sofia.

Door Rudy Bauwens - Foto’s: Pravets Golf Club & Shutterstock
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Zoals alle gloednieuwe golfbanen heeft 
Pravets nog wat tijd nodig om volledig 

te ontluiken, zoals de 4500 bomen die er 
werden aangeplant… ,,
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4-sterren met alle comfort (airco, gratis wifi) 

en faciliteiten: twee restaurants, fitness, een 

25m-indoorzwembad en relaxatieruimtes voor 

lichaamsverzorging. De Aziatische wellness en 

Spa meten ruim 3000m2 en behoren tot het 

allerbeste wat Bulgarije te bieden heeft. Wie 

zijn swing wil bijstellen, kan terecht op een van 

golfsimulators. Voor business meetings zijn er 

uitgebreide conferentiefaciliteiten uitgerust met 

de modernste technologie. ’s Avonds kunnen de 

gasten terecht in een eigen Casino en nightclub.

Het moderne Pravets Sports Complex (mul-

tifunctionele sporthal, 3 voetbalvelden, 4 bas-

ket- en volleybalpleinen, 3 tennisbanen) ligt 

vlakbij. Dit verklaart meteen waarom Bul-

gaarse topsportteams hier geregeld neerstrij-

ken voor training en afzondering. De omgeving 

leent zich verder ook uitstekend tot de jacht, 

paardrijden, fiets- en mountainbiketoerisme.

Ultramoderne Academy

De plannen om een 18 holes te bouwen date-

ren van 2008. In 2010 waren de eerste 9 holes 

al helemaal afgewerkt alsook de driving range 

en de Golf Academy. Deze laatste is uitgerust 

met de modernste technische hulpmiddelen (V1 

digital swing analysis software, flightscope, Sam-

PuttLab, eCoaching, enz.). In mei jongstleden wa-

ren ook de laatste 9 holes klaar alsook het stijl-

vol clubhouse. Dat was meteen de aanzet voor 

een groots opgezette officiële inhuldiging met 

de Bulgaarse eerste minister Borisov als eregast.

Ook Ian Randell (CEO PGA’s of Europe) was 

hierop aanwezig. Geen toeval want op deze 

baan wordt van 25 tot 30 september het PGA 

Professional Championship of Europe gespeeld. 

Dit wordt meteen het allereerste internationale 

proftoernooi in Bulgarije en het eerste van een 

reeks want het contract loopt tot 2013. De or-

ganisatie hoopt dat de deelnemende PGA-pro-

fessionals vervolgens op het thuisfront mee de 

promotie van dit resort zullen helpen verzorgen.

Bewuste keuzes

De in Zwitserland geboren, maar tegenwoor-

dig in Dubai woonachtige Peter Harradine te-

kende voor het ontwerp. Als senior architect 

van Harradine Golf kan hij inmiddels terugblik-

ken op zo’n 190 projecten wereldwijd… “Ik 

probeer mijn golfbanen zo te ontwerpen dat 

ze makkelijk ogen, maar dat scoren moeilijk is”, 

zegt Harradine. “Vandaar dat ik de par 3-holes 

bewust aan de korte kant laat. Ik wil er geen 

loterij van maken. Ik wil ook de hoge handicap-

per het gevoel geven dat hij par kan maken.”

Zoals alle gloednieuwe golfentiteiten zal Pravets 

tijd nodig hebben om te groeien – vooral dan 

de aanplantingen: meer dan 4500 bomen! – maar 

deze 18 holes (par 72, 6469m) is nu al een zéér 
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Ik probeer mijn 
golfbanen zo te 

ontwerpen dat ze 
makkelijk ogen, maar 
dat scoren moeilijk is.,,

Peter Harradine behoort 
tot de legendes van de 
Europese architectenwereld. 
OP Pravets kreeg hij carte 
blanche. We zien hem hier 
samen met de Kazakse 
speelster Alina Siafutdinova.

(architect Peter Harradine)

De officiële 
opening met Ian 
Randell (CEO 
van de PGA of 
Europe) links en 
eerste minister 
Boiko Borissov 
(midden) in een 
gevecht met het 
officiële lint…



Golf Trip

aangename verrassing. Door stevige 

drainage en stevig zand op de klei-

bodem spelen de fairways gewoon 

schitterend en ook de greens zijn 

de beste die we de voorbije jaren 

mochten bespelen. Architect Har-

radine maakte ook perfect gebruik 

van enkele kronkelende beekjes om 

een aantal indrukwekkende water-

partijen te creëren. Ook zijn grote bunkers vallen 

op. “Ik houd niet van kleine diepe bunkers die zeer 

veeleisend zijn qua onderhoud. Liever grote zand-

vlakten die machinaal kunnen worden bijgewerkt”.

Het dagdagelijks management is in handen van 

het in St Andrews gevestigde Braemar Golf. Zij 

namen halverwege de bouw de eindverant-

woordelijkheid op zich voor de ultramoderne 

Golf Academy en schitterende driving range op 

gras, met de ballen netjes in piramides gesta-

peld… Prijskaartje van dit project (golf, hotel, 

vastgoed…) dat op 100 hectare werd uitgelegd? 

60 miljoen euro! Geld dat afkomstig is van pri-

vé-investeerders en van de UniCredit Bulbank.

Greenfee: 44 euro

Pravets profileert zich als de meest 

toegankelijke golf van Bulgarije en 

dat is niet gelogen. In de week be-

taalt men omgerekend 44 euro voor 

de greenfee en als hotelgast krijgt 

u daarop nog 15% korting. ‘Great 

value for money’, zoals onze Britse 

buren dat zeggen. Door de vijf afslag-

zones vindt elk type handicapper hier zijn gading. 

De greens zijn bewust zeer ruim gehouden wat 

heel wat mogelijkheden schept qua vlagposities.

Hole 8 is de signature hole: een korte par 3 met 

een eilandgreen, die afhankelijk van de windrichting 

en de vlagpositie van een pitch tot een ijzer 6 kan 

variëren. Hoewel hole 10 de laagste stroke index 

Golfbanen van hier & elders
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Elke ochtend is het genieten wanneer de 
nevels boven het water oplossen en de 

contouren van de holes en de heuvels aan de 
overkant steeds scherper in beeld komen. ,,



draagt, speelt de 15 (par 4, 397m) veel moeilijker : 

elke misslag leidt er tot het verlies van de bal. De 

finish is spectaculair want de greens van de holes 

9 en 18 lopen in elkaar over. Dit roept herinne-

ringen op aan de Old Course op St Andrews, 

al zegt architect Harradine dat hij zijn inspiratie 

niet daar heeft gezocht: “Ik hou gewoon van een 

dubbele green voor het clubhouse”, klinkt het.n

INFO
HOTEL RIU PRAVETS RESORT 
GOLF & SPA **** 

8 Ezeroto Quarter

2161 Pravets (Bulgarie)

Tel: + 359 2 90 24 100  

Fax: + 359 2 90 24 111

www.pravets-golfclub.com

www.riu.com

E-mail: salespravets@tts.bg; 

reservationspravets@tts.bg

•  Green fee: 88 lev 
 88 lev (44 euro/ma>do), 

 110 lev (55 euro/vr>zo)

•  Green fee guest resort: 
 75 lev (37,5 euro/ma>do, 

 94 lev (47 euro/vr>zo) 

•  Juniors (-18) green fee: 
 27 lev 13,5 euro/ma>do), 

 33 lev (16,5 euro/vr>zo)

•  Prijzen hoogseizoen: 
 (1 april > 15 oktober)

Golfbanen van hier & eldersGolf Trip

Het hotel met 242 kamers: een uitstekende en 
zeer comfortabele 4-sterren.

De oefenbaan is verlicht en de schitterende 
Academy is uitgerust met de modernste 

tools, zoals digitale swinganalyse.,,
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