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Golf Channel Polska
Golf Channel Polska to sportowy kanał telewizyjny, pełen emocji i rywalizacji na żywo. Tylko w Golf Channel Polska kibice mogą oglądać na żywo turnieje PGA TOUR – najbardziej 
prestiżowej serii zawodów golfowych na świecie. W ofercie programowej kanału znajduje się również wiele programów szkoleniowych, rozrywkowych i informacyjnych. Golf Channel 
Polska jest emitowany 24 godziny na dobę, w jakości HD, z polskim komentarzem.
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Nauka gry w golfa

Lifestyle i programy informacyjne

Sport i transmisje na żywo



Nauka gry w golfa
Pasmo programów edukacyjnych Golf Channel Polska umożliwia analizę najdrobniejszych błędów i naukę od najlepszych golfistów i trenerów w historii tego sportu. Michael 
Breed zaraża widzów swoją energią i entuzjazmem w programie „Golf Fix”, podczas gdy Martin Hall spokojnie analizuje często popełniane błędy, po czym tłumaczy najlepszy 
sposób poradzenia sobie z nimi w cyklu „Szkoła golfa”. „Akademia Golf Channel” to za każdym razem lekcje z wybitnymi przedstawicielami golfa – od swingu po puttowanie. Seria 
„Mistrzowskie lekcje” to zbiór najlepszych porad ze wszystkich programów edukacyjnych Golf Channel, za każdym razem prezentowanych  przez najwspanialsze gwiazdy golfa.



Lifestyle i programy informacyjne
Golf Channel Polska to także serie programów rozrywkowych i informacyjnych związanych z golfem. Zobaczymy gwiazdy świata kultury, sportu, a nawet polityki, często w nietypowych 
dla nich sytuacjach i poza strefą komfortu. Hank Haney (były trener Tigera Woodsa) uczy grać w golfa m.in. wokalistę Maroon 5 – Adama Levine’a, legendę pięściarstwa – Sugar 
Raya Leonarda, mistrza pływania Michaela Phelpsa, czy jednego z najlepszych zawodników ligi NBA Charlesa Barkleya. „Niegrzeczny chłopiec” świata golfa – charyzmatyczny i 
bezpośredni David Feherty rozmawia z gwiazdami sportu, polityki i sztuki:  Matthew McConaugheyem, Donaldem Trumpem, Samuelem L. Jacksonem, dwukrotnym mistrzem NBA 
Rayem Allenem, legendą golfa Jackiem Nicklausem czy aktualnymi ulubieńcami kibiców golfowych: Rickiem Fowlerem i Brooksem Koepką. Dodatkowo, programy podróżnicze: 
„Golfowe podróże” z piękną Lauren Thompson oraz „Golfowa objazdówka: chcę tam grać!”, w którym Matt Ginella jeździ po najwspanialszych golfowych kurortach.



Sport i transmisje na żywo
Tylko w Golf Channel Polska kibice mogą oglądać na żywo turnieje PGA TOUR – najbardziej prestiżowej serii zawodów golfowych na świecie. W ofercie programowej kanału 
znajduje się również bogaty zestaw programów szkoleniowych, rozrywkowych i informacyjnych. Golf Channel Polska jest emitowany 24 godziny na dobę, w jakości HD, z polskim 
komentarzem. Pojedynki Tigera Woodsa, Rory’ego McIlroya, Jordana Spietha, Dustina Johnsona – maestria mistrzów sportu, co tydzień przez cztery dni! Do tego turnieje kobiecej 
ligi LPGA oraz relacje z Challenge Tour – gdzie startuje najlepszy polski golfista Adrian Meronk.
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