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Vuotta 2015 pidetään erityisen 
onnistuneena Bordeaux’n alueen viineille. 
Ranskan golfille se oli myös merkittävä 
vuosi. Saint-Émilioniin avattiin silloin 
uusi, paljon odotettu kenttä. Grand Saint 
Emilionnais Golf Club on aikakautemme 
arvostetuimman kenttäsuunnittelija Tom 
Doakin ensimmäinen luomus Manner-
Euroopassa. Kenttänä se on jo nyt parasta 
grand cru –luokkaa, mutta paranee varmasti 
vielä vanhetessaan.  

Ranskan suosio matkailukohteena ja golfmaana kas-
vaa koko ajan suomalaisten keskuudessa. 600 ken-
tän joukossa on tarjolla todella monipuolinen vali-

koima väyliä Euroopan parhaista golfkohteista edullisimpiin 
jokamieskenttiin.  

Hieman haasteelliset lentoyhteydet ovat pitäneet Lou-
nais-Ranskan turhaan pimennossa. Biarritzin alue on upeaa 
golfseutua ja siellä on pelattu jo 130 vuotta. Alue on täynnä 
loistavia kenttiä vanhoista Manner-Euroopan vanhimpiin 

Teksti TERO PARKKINEN
Kuvat TERO PARKKINEN & KENTÄT

Grand Saint Emilionnais Golf Clubin kenttä on viiniluokitusten mukaan 
Grand cru -tasoa. Älykkäästi suunnitellut viheriöt ja niiden ympäristöt 
ovat Tom Doakin parhaimmillaan. Saint-Émilionin kenttä on suunniteltu 
ympäristö huomioon ottaen. 

Parasta vuosikertaa 
Grand cru golfia Bordeaux’n tapaan

 ”Bordeaux on sympaattinen, helposti lähestyttävä kaupunki.”

Kalkkikivestä rakennettu Saint-Émilion on historiallisesti merkittävä paikka pyhiinvaellusreitillä
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kuuluvista puistoklassikoista modernimpiin 
kenttiin. Paikoitellen pääsee pelaamaan jopa 
aivan Atlantin rannassa.

Hieman pohjoisempana Bordeaux’n 
alueella on myös tyylikäs kenttätarjonta. 
Saint-Émilionin lisäksi Golf du Médocin 
kaksi korkeatasoista kenttää on helppo suo-
sitella. Kaikkiaan kaupungin läheisyydessä 
on parikymmentä 18 väylän kokonaisuutta. 
Täällä on helppo yhdistää kaupunkiloma 
hyvään ruokaan, juomaan ja muutamaan 
kierrokseen golfia. Bordeuax’n sijaan voi 
majoittua viinialueilla tai nauttia Atlantin 
rannikosta ranskalaisten suosimissa loma-
kaupungeissa. 

Tapaus Euroopan golfissa
Tom Doak on 2000-luvun arvostetuin 
arkkitehti, jonka mielipiteet ja kentät ovat 
herättänyt paljon keskustelua kenttäsuun-
nittelun alalla. Miehen mestariteokset mm. 
Pacific Dunes Oregonissa, USA:n länsiran-
nikolla ja Cape Kidnappers Uudessa-Seelan-
nissa ovat keränneet paljon kehuja ja nous-
seet kenttärankingeissa modernien kenttien 
aateliin.

Kun uutinen Doakin ensimmäisestä 
kentästä Manner-Euroopassa lähti liikkeelle, 
alkoivat kovat odotukset. Doak lukeutuu ns. 
minimalistisen koulukunnan edustajaksi, 

Bordeaux

Médocin golfresortissa on kaksi 
erinomaista kenttää ja upeat 
harjoittelumahdollisuudet.

Médocin Chateaux kentän väy-
läsponsoreina on 18 eri viinitilaa.

Saint-Emlionin kaupunkia ei voi sivuutta Bordeaux'n matkalla.
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joka kunnioittaa luontoa ja sen omia muotoja. Väylät virtaavat luon-
nollisesti ja vapaasti maastossa. 

Tämän takia nerokkaat suunnittelun yksityiskohdat eivät välttä-
mättä häikäise valokuvissa. Glamouria keinotekoisten vesiputouksien 
kautta on turha Doakin kentältä etsiä.

”Jos lippuja ja tiimerkkejä ei olisi, voisivat väylät olla osa luontoa 
eikä kenttää välttämättä edes huomaisi”, kertoo Saint-Emillionin omis-
tajaperheeseen kuuluva Kristel Mourgue d’Algue-Lawton kierroksen 
aikana. 

Näin juuri onkin. Doak on luonut reitityksen mestarillisesti. Ja tii-
merkitkin ovat kerätty suoraan kenttäalueen metsästä.

Mourgue d’Algue-Lawton on seurannut perheen unelmaa omasta 
kentästä alusta lähtien. Doakin saaminen suunnittelijaksi oli hyvien 
suhteiden ja ainutlaatuisen kenttäalueen summa. Saint-Émilionin kal-

Ainutlaatuinen lajissaan

Kiehtova kaupunkikohde 
  

Bordeaux ja sen alueet tunnetaan ennen kaikkea yhtenä maailman 
laadukkaimpien viinien kotina. Samalla tavalla kuin alueen viinien ar-
vostus jälleen nousussa, on itse kaupungin suosio matkakohteena koko 
ajan kasvussa. Vaikka metropolialueella asuu yli miljoona asukasta, on 
Bordeaux sympaattinen, helposti lähestyttävä kaupunki.

Keskustan ja vanhan kaupungin alueella on helppo liikkua kävellen 
ja raitiotievaunuilla. Nähtävää riittää, mutta pakollisia turistikohteita 
on sopivasti. Niistä viinimuseo, La Cite du Vin, kannattaa kokea. Hy-
vät ostospaikat ja lukuisat houkuttelevat ravintolat löytyvät kaupunkia 
halkovan kävelykadun, Rue Sainte-Catherinen varrelta ja läheisyydestä.

Tunnelma vanhan kaupungin terasseilla on rento ja välitön eikä 
englantia puhuvaa katsota paheksuvasti. Suoria lentoja Bordeaux’iin 
ei tällä hetkellä ole. Yhdellä pompulla lentovaihtoehtoja on jo paljon. 
Biarritzista pääsee kaupunkiin puolessatoista tunnissa, jos vuokraa lo-
mallaan auton. 

Bordeaux’n matkaa ei voi tehdä ilman vierailua viinialueille. Niistä 
ehkä kuuluisimmat ovat joen vasemmalla puolella oleva Medoc ja oi-
kean laidan Saint-Émilion. Alueet ovat luonteeltaan hieman erilaisia, 
joten molemmat kannattaa kokea. Ne voi jopa yhdistää golfpäivään.

Medocin alueella on hulppeita viinitiloja, joita voisi paremmin 
luonnehtia linnoiksi. Alue on tullut tunnetuksi erityisen premier cru 
-luokituksen saaneista viineistään, jotka ovat maailman halutuimpia ja 
kalleimpia. Kymmenen tuhannen chateaun joukossa on suurtuottajien 
lisäksi paljon pieniä perheyrityksiä. Viinitiloille pääsee päivittäin tutus-
tumaan viineihin ja niiden valmistukseen. 

Saint-Émilionin kaupunki on mukana UNESCOn maailmanpe-
rintöluettelossa ja siellä on viiniä valmistettu Rooman valtakunnan 
ajoista lähtien. Historiallinen kalkkikivestä tehty keskusta mukulakivi-
neen ja kallioon kaiverrettu monoliittikirkko ovat vaikuttava vierailu-
kohde.  

Bordeaux’n seudulla valmistetaan sekä puna- että valkoviiniä. Vii-
ni valmistetaan yleensä sekoituksena ja käytettävät rypälelajikkeet ovat 
punaviinissä Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot 
ja Malbec sekä Sauvignon Blanc, Sémillon ja Muscadelle valkoviineissä. 

Mikään muu kaupunki maailmassa ei ole saanut niin suurta osaa kaupunkikaavas-
taan kirjatuksi UNESCO:n maailmanperintöluetteloon kuin Bordeaux’n satamakau-
punki. Viinimuseo edustaa modernimpaa suunnittelua.

Bordeaux
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Golfperheen suuri unelma toteutui
 

Nimi Mourgue d’Algue on käsite ranskalaisessa golfissa. Neljässä su-
kupolvessa perhe on ollut merkittävä osa ranskalaisen golfin historiaa. 
Kilpagolfin menestyksen lisäksi perhe on jättänyt suuren jäljen lajin ke-
hitykseen maassa. He ovat tuoneet lajin pariin uusia harrastajia ja kehit-
täneet maan golfkulttuuria.

Gaëtan Mourgue d’Algue oli sukupolvensa paras ranskalainen ama-
tööripelaaja. Hän loi merkittävän eurooppalaisen ammattilaiskilpailu 
Lancôme Trophyn, jota pelattiin 30 vuoden ajan. Monelle matkaajalle 
on tuttu perheen kustantama Peugeot-kenttäopas, joka sai jatkoa Ro-
lexin nimeä kantaneena maailman 1000 parhaan kenttien oppaana. 
Mourgue d’Algue meni naimisiin ruotsalaislähtöisen Cécilian kanssa. 
Hänen ansioluettelo ranskalaisessa naisgolfissa on myös yhtä pitkä. 

Vuonna 2003 Gaëtan ja hänen poikansa André löysivät kenttäalu-
een, jolle monien vaiheiden jälkeen Tom Doakin luomus avattiin 2015. 
Haave omasta kentästä toteutui. Myös Andrélla oli menestyksekäs ama-
tööriura, jonka teki töitä golfresortien kehittämisprojekteissa Yhdys-
valloissa. Harva voi Andrén tapaan kertoa pelanneensa reikäpeliottelun 
Tiger Woodsia vastaan tasan.

Mukana perheyrityksessä ovat mm. Yhdysvaltojen yliopistomestari 
ja kolme kautta naisten Euroopan Tourilla pelannut Kristel Mourgue 
d’Algue-Lawton sekä juniorimestaruuksia Ranskassa voittanut Andrén 
vaimo Philippine. Kaikkiaan perhe on voittanut 80 kansallista ja kan-
sainvälistä titteliä.

taiselle viinialueelle kenttiä ei juuri rakenneta. Se että kentän perustajajä-
senet ovat todellisia aitoja golfareita, vaikutti varmasti Doakin myönteiseen 
päätökseen. 

Odotukset kentälle olivat kovat eikä kierros pettänyt. Yksinkertaisen 
kaunista ja nerokasta. Kentälle haluaa heti takaisin. Näissä väylissä ja viheri-
öissä riittäisi opeteltavaa ja haasteita vuosiksi. Vaikka tilaa väylillä on hyvin 
ja pelaaminen miellyttävää myös aloittelijalle, korostuu oikein sijoitetun 
avaus tärkeys, jos haluaa lähestyä birdiepaikoille tai edes tehdä parin. Vihe-
riöalueet ja niiden ympäristöt ovat yksinkertaisesti taidetta. 

Kuvaavaa on, että kentällä on vain 36 bunkkeria. Tarkoin harkittuja, 

mutta silti hienosti sijoitettuja pelistrategian suhteen. Viini-
tarhojen naapurissa, vuosisatoja vanhojen tammien ympäröivä 
kenttä on olosuhteiden kannalta myös äärimmäisen inspiroi-
va. Kikkailua ei ole mutta jokaisella väylällä on oma luonteen-
sa, joka painuu helposti mieliin.

Jo Saint-Emilion viinialueena laittaa tiukat määräykset 
vedenkäyttöön, joten kentän rakentamisessa oli myös omat 
haasteensa. 

”Golfkenttä on itsenäinen vesihuolloltaan, kuten alueen 
viinitilat. Veden saanti ratkaistiin tekojärvien avulla.  Kaikki 
on tehty ekologisesti luontoa kunnioittaen, ja siksi päädyttiin 
käyttämään ruoholaatuna fescueta koko kentän alueella.”

Vanhaan linnamaiseen rakennukseen tehty yksinkertaisen 
tyylikäs klubi ja ravintola toimivat hienosti. Alueelle on suun-
nitteilla majoitustilaa ja kenttäalueella on jo taloja golfareiden 
vuokrattavaksi. Matkaa St. Emilionin kylään on kuusi kilo-
metriä ja Bordeaux’iin kolme varttia.

Médoc ja Saint-Émilion samalla golfpassilla
Bordeaux’n viinialueet ovat jo aiemminkin houkutelleen hy-
vällä golfilla. Médocin Chateaux –kenttä on kuulunut Rans-
kan top 10 –kenttiin jo pitkään. Se on Bill Cooren ainoa 
suunnittelutyö Euroopassa ja loistavan kentän hän onkin on-
nistunut luomaan. 

Vieressä olevan Rod Whitmanin Vignes-kenttä on jäänyt 
hieman isoveljen varjoon, mutta tekee Médocin resortista lois-
tavan kokonaisuuden ja majapaikan pidemmällekin visiitille. 
Erikseen on syytä mainita Médocin ainutlaatuinen harjoitus-
keskus lukuisine lähipeliviheriöineen. 

Golf du Medoc Resort sijaitsee parikymmentä minuuttia 
Bordeaux’n ulkopuolella, joen toisella puolella Medocin viini-
alueen laitamilla, hyvin lähellä kaupungin lentokenttää.

Medoc ja Grand Saint Emilionnais Golf Club tekevät yh-
teistyötä ja heidän golfpassilla kolme maailmanluokan kenttää 
pääsee pelaamaan hyvin maltilliseen hintaan. Talvikuukausina 
Bordeaux Signature Golf Passin hinta on 169 euroa ja huhti-
kuusta syyskuun loppuun 230 euroa.

Lounais-Ranskassa pelataan vuoden ympäri myös talvi-
kuukausina. Atlantin rannikon säätä voi arvioida kahdelta 
kantilta. Välimerellä sää on aurinkoinen varmemmin, mutta 
toisaalta parempaa golfsäätä kesäkuukausina kuin Atlantin 
rannikolla saa hakea. 

 
 

   

 
 

”Viheriöalueet ja niiden ympäristöt ovat 
yksinkertaisesti taidetta.” 

Bordeaux

Nyt
edullista

maksuaikaa!

M E R K K I K A L U S T EH H H H H H

* Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,21 snt/puh + 2 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,9 snt/min

VANTAA 
VARISTO 
Martinkyläntie 51
0207 289 040*
10–20 • 10–17 • 12–17 

HELSINKI 
LANTERNA
Varikkotie 2B
0207 289 060*  
10–20 • 10–18 • 12–18 

ESPOO 
SUOMENOJA   
Kuitinmäentie 30
0207 354 099*
10–20 • 10–17 • 12–17

PORVOO 
KUNINKAANPORTTI  
Ratsumestarink. 6
0207 354 098*
10–18 • 10–16 • 12–16
 

VANTAA 
PORTTIPUISTO 
Porttipuistontie 1
0207 289 050*
10–20 • 10–18 • 12–17

TUUSULA 
SAHANKULMA 
Moukarinkuja 4b
0207 289 030*
10–19 • 10–16 • 12–16

HYVINKÄÄ 
SVEITSIN PORTAALI
Mäkikuumolantie 3
0207 354 090*  
10–19 • 10–18 • 12–16 
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Nukumme hyvin
- palvelemme
parhaiten!

Nyt toimitukset koko maahan ilman lisäkuluja! Voit tilata myös puhelimella!

Best in Test -tutkimustulos: Tempurilla 1.sija* laadussa, designissa, nukkumisen laadussa, Tempur on paras selälle ja allergikoille!

TYYNYTARJOUS

99€

Tilaamalla uutiskirjeen tempur.fi -sivulta, saat 20€ alen-
nuskoodin ergonomisesti muotoilluille TEMPUR Original 
ja Millennium-tyynyille. 

Yöllä olemme patjan ja tyynyn armoilla 

MILLÄ PERUSTEELLA SINÄ 
VALITSET SÄNGYN?
Otatko huomioon sen, että TEMPUR® on ainoa patja- ja vuodevalmistaja Suomessa, 
jota hyvän unen ja terveen selän asiantuntijat, kuten Uniliitto ja Selkäliitto suosittelevat? 
Tuhlaatko rahaa sellaiseen, joka ei pärjää tutkimuksissa ja jonka käyttäjät eivät ole 
tyytyväisiä kuten TEMPURin käyttäjät ovat? Jos huolehdit unesta niin uni huolehtii sinusta.

TEMPUR KAJO -SÄÄTÖSÄNKY esim. 80x200 cm nyt 
1999€ (2499€) ja 160x200 cm nyt 3998€ (4998€). 
Kajon pääty tarjoaa tilaisuuden personoida vuoteen 
aivan oman näköiseksi,  sillä päätyyn voit valita 
mieleisesi kuvan. Päädyt alk. 756€ (945€).TEMPUR® Original tai Cloud -irtopatjat

80 x 200 x 19 cm  (1249 €)  999 €
90 x 200 x 19 cm  (1349 €)  1079 € 
160 x 200 x 19 cm  (2498 €)  1998 €

TEMPUR® Base -sänkypaketit*

90 x 200 cm  (1783 €)  1426 €
160 x 200 cm  (3306 €)  2644 €
180 x 200 cm  (3566 €)  2852 € 

* sis. 19 cm Original tai Cloud -patjan, kotimaisen Base-vuoderungon ja 12 cm jalkasarjan (59 €/118 €). Pääty myydään erikseen.

Tutkitusti tyytyväisimmät käyttäjät, best in test, 
paras selälle ja unelle, yli 75 000 terveydenhoitoalan 

ammattilaista suosittelee aitoa Tempuria, mm.

*Taloustutkimus 2017 ja 13 maan tutkimus
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SÄÄTÖSÄNKYTARJOUS

       Maailmanmestari Eva Wahlström suositteli 
Tempuria jo ennen kuin hän suunnitteli Kajo-vuoteen 
Tempurille:  ”Toimi kuin lääke, sen avulla pystyin 
jatkamaan harjoittelua”.

TEMPUR® -ergonomiset  
tyynyt alk.

Sänkykokonaisuuden ostajalle 120 päivän selän tyytyväisyystakuu!

Nasan tiedemiehet kehittivät 1970-luvulla uuden pehmuste-
materiaalin helpottamaan astronauttien kokemaa G-voi maa. 
Tämä materiaali tunnetaan nykyään nimellä TEMPUR. Muut 
pehmustemateriaalit, kuten tavallinen vaahtomuovi ja jouset, 
ovat kimmoisia, jolloin ne lisäävät kehoon kohdistuvaa epä-
mukavaa ja haitallista painetta. Vain aito TEMPUR vähentää 
tutkitusti painetta ja muotoutuu ergonomisesti. Älä sorru hal-
pajäljitelmiin, jotka eivät pärjää testeissä ja joita ei suositella.

TEMPUR-patja uudistuu! 

NYKYISEN MALLISTON 
LOPPUUNMYYNTI!

Gaëtan, Kristel ja André Mourgue d’Algue


