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I Lissabon där dansa de på kungens röda slott 
Rubriken ovan är första strofen i en dikt av Erik Axel Karlfeldt. En av utmaningarna för 

oss är att hitta slottet när vi är på besök i Portugals huvudstad. Den egentliga orsaken 

till vårt besök är annars att berätta om PT Golfs erbjudande att till ett mycket fördelakt-

igt pris bo, tre eller sju nätter, på det fashionabla, femstjärniga Hotel Pálacio i Estoril. 

Detta passar särskilt bra för den som väljer att flyga till Lissabon och sedan ta hyrbilen 

till och från Algarve. 

Att bo på Pálacio är en upplevelse i sig. Hotellet har anor sedan 30-talet och här har 

kungligheter och andra höga dignitärer varit gäster. Under andra världskriget flydde 

monarker med sina familjer sina krigshärjade länder och bodde på hotellet. Det berät-

tas även att det var här Ian Flemming fick sin idé till James Bond, Agent 007, och 

också först stötte på ”martini – shaken not stirred” som sedan blev James Bonds sig-

naturdrink. 

Under vistelsen på Pálacio ingår i PT Golfs erbjudande fritt spel på anrika Estoril Golf 

Club som ligger bara en dryg kilometer från hotellet. Gratis transport fram och tillbaka 

med shuttle buss ingår om man inte vill använda den egna hyrbilen som också ingår i 

paketet. Golfbanan är visserligen bara par 69, men är klassad som mästerskapsbana 

och har sedan starten 1936 genom åren bland annat varit värd för tjugo Portugal 

Open. Under mars, april, oktober och november kan PT Golfgästerna välja att även 

spela på de närliggande banorna Beloura och Belas. 

En dag att minnas för livet kan vara att vakna upp i de sköna hotellsängarna, äta den 

fantastiska buffé-frukosten och sedan spela en utmanande 18-hålsrunda. Efter en 

välförtjänt öl i det mysiga klubbhuset går färden tillbaka till hotellet. Här kan man spen-

dera några sköna eftermiddagstimmar i hotellets spa som har en dynamisk inomhus-

pool och allehanda utrustningar för att massera trötta kroppsdelar. Dynamiken består 

av att man kan simma in i en cirkulerande vattenström. Medströms får man en skön 

känsla av att vara mästersimmare. Det finns ett gym och tre olika bastuvarianter att 

välja på. Vill man riktigt lyxa till det besöker man även Banyan Tree Spa-delen med all 

massage och skönhetsbehandling man kan önska sig. Men då börjar det naturligtvis 

att kosta pengar. 

På kvällen kan man givetvis välja att stanna kvar på hotellet och till exempel avnjuta en fyr- eller femrätters gourmetmeny i 

hotellrestaurangen Four Seasons. Annars finns det gott om intressanta restauranger i närområdet. Vänner tog oss till 

Tertúlia do Monte på Avenida Sabóia No 515 D i Monte Estoril och vi blev mycket nöjda med bra service, god mat och 

snygga uppläggningar. Bland annat serverades något så ovanligt i Portugal som färsk torsk. 
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Fortsättning från sidan 1 

En vistelse i Estoril måste bara innehålla ett Lissabonbesök. Lättast är det att ta tåget in till 

huvudstaden. Stationen ligger bara tre minuters promenad från hotellet. Lissabon är en riktig 

storstad med ett sjudande folkliv och hur mycket som helst att se och uppleva. Det finns gott 

om guideböcker med förslag på rundturer, museibesök, sevärdheter m.m. 

För egen del ville vi gärna se Karlfeldts röda slott och klev därför av i Belém. Det är inte 

längre kungen som bor här utan presidenten och slottet är snarare rosa än rött. Antingen har 

man målat om eller också var det bara en poetisk omskrivning som Karlfeldt gjorde. Här finns 

mycket att se och lära om den portugisiska republikens historia och statsskick.  Strax intill 

slottet låg det sockerraffinaderi som nu inhyser det café som bakar och säljer originalen till 

Portugals nationalkakor ”Pastéis de Belem”. Människor står i långa köer för att köpa den äkta 

varan eller för att komma in i något av rummen innanför för äta kakan tillsammans med nyla-

gat kaffe. I Belém kan man även ta del av minnesmärken av Portugals fantastiska historia 

som sjöfarare och upptäcktsresare. 

Tåget tog oss sedan vidare till sin slutstation i centrala Lissabon. Vi valde att besöka den 

närbelägna marknaden med sina mysiga smårestauranger för att sedan ta oss uppför backen 

till spårvagn 28 som bara är ett måste för ett första Lissabonbesök. Den charmiga, fullpack-

ade spårvagnen från sekelskiftet tog oss genom trånga gator upp till stadsdelen Alfama. Vi 

valde att ta oss tillbaka ner per fot för att kunna njuta av utsikten, se Castelo Sào Jorge, ta en 

kaffe med portugisisk brandy på Portas do Sol. Slutligen hamnade vi i affärskvarteren runt 

Rua Augusta. Här är full kommers, gatumusikanter, dansuppträdanden, levande statyer och 

även ett demonstrationståg som vill få bort den sittande regeringen. Mycket nöjda med att vi 

lät bilen stanna kvar i Estoril återvände vi trötta med tåget. 

Allt fler PT Golfgäster har valt att boka några extra dagar på Hotel Pálacio och genomgående 

varit lika nöjda som vi. 
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Tävla med PT Golf 
Under mars månad är det högsäsong på PT Golf. Under den nu gångna månaden arrangerade PT 
Golf totalt 58 olika golftävlingar längs hela Algarvekusten. Det här är inte bara ett tillfälle att spela golf 
utan även en möjlighet att träffa nya och gamla bekanta. Ett sådant exempel var en av månadens 
första tävlingar på Benamor. Den här gången var det kallat till en fyramanna Texas scramble. Hela 80 
deltagare hade anmält sig. Det var som vanligt Birger Bendelius som höll i trådarna när det är tävling i 
östra Algarve. Numera är tävlingsledningen förstärkt med hustru Ewa som flyttat ut från kontoret och 
blivit biträdande tävlingsledare. 

Scramble kan vara en ganska tidskrävande spelform när fyra personer skall enas om vilken boll det är 
bäst att fortsätta på. Här lyckades dock tävlingsledarna få fart på spelfältet och sista bollen var inne på 
4½ timme. Fem minuter efter att sista bollen var inne kunde prisutdelningen ta sin början. Startern och 
prispresentatören Ewa avslöjade hur snacket kan gå på första tee. Bland annat berättade hon att hon 
hade fått veta att sexet blir mycket bättre efter det att man fyllt 70. 

Första pris gick till kvartetten Gudrun & Kjell Sandström och Marianne & Jan Bladh på 58,1 slag netto. 
I segertalet fick vi veta att segerreceptet var fyra utbytta höftleder, tre nya knän och lite hjärtsvikt. En 
mycket trevlig dag fick ett värdigt slut med ett härligt prisbord komponerat av Ewa.  
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Castro Marim 
PT Golfs östligaste boende är Castro Marim Golfe & Country 
Club som ligger 6 km norr om Vila Real och bara 4 km från den 
spanska gränsen. Här köpte holländaren Willem van Kooten 
1986 230 ha mark för att bygga upp sin egen golfanläggning. I 
anslutning till golfbanan planerades redan från början högkvali-
tetsboenden och andra aktiviteter. Den första etappen bostäder 
stod inte färdig förrän 2001. Bygglovsprocesserna kan vara 
ganska långa och komplicerade i Portugal. Ett fyrtiotal sk Linked 
Villas alla med egen pool var då färdiga. Idag är alla utom två sålda till privata ägare. 

Parallellt med det byggdes golfbanan eller kanske rättare golfbanorna upp. Anläggningen består 
idag av tre 9-hålsbanor och kombineras vanligen ihop i två olika 18-hålsbanor. Grouse är den 
yngsta slingan och stod färdig 2008. Den går fram i ett böljande, öppet inlandslandskap med 
mindre träd en de andra slingorna. Guadiana och Atlantico har 
utsikt mot gränsfloden Guadiana och mot algarvekusten och 
pryda med vackra pinjeträd längs fairways. 

Det nya boendet på Castro Marim kallas Village Houses invig-
des förra året. Här finns 61 nybyggd topputrustade villor med tre 
eller två sovrum. Varje sovrum har eget badrum. Till varje hus 
hör en egen liten trädgård, fri WiFi ingår liksom ett stor utbud av 
internationella TV-kanaler. Dock inte ännu SVT World som bara 
finns i klubbhuset. Två av husen är handikappanpassade. 

Det magnifika klubbhuset är värt några rader. Här finns givetvis 
det som alltid krävs av ett bra klubbhus men även ett välutrustat 
gym med bastu, biljard, en mindre golfshop m.m. Hela övervå-
ningen har redan hunnit byggas om för att ge plats åt en restau-
rant och konferensdel med plats för upp till 300 personer men 
även möjlighet till avgränsning för mindre sällskap. 

På Castro Marim finns goda möjligheter till golfträning med två 
drivingranger, närspelsområden och puttinggrener. Ny tränare är 
Peter O’Connor, son till den berömde Christy O’Connor från Ir-
land. 

De PT Golfgäster som valt att bo på Castro Marim har genomgå-
ende varit mycket nöjda med sin vistelse här. Det gör att PT Golf 
gärna rekommenderar alla välja detta för sin golfvistelse i Al-

garve.Castro Marim är även en mycket omtyckt golfbana 
bland våra greenfeegäster som uppskattar banans vackra omgiv-
ningar och fina kondition. De olika slingorna är roliga att spela 
och i erbjudandet ingår fri golfbil vilket uppskattas av många 
efter att ha spelat ett stort antal golfrundor på våra olika banor 
under besökstiden i Algarve. 
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Vet Du om 
 att den 12/4 har 

Quinta dos Vales 
vingård i Estombar 
"Open door" mel-
lan kl 11-19:00? 
Mycket trevligt 
arrangemang.  

 att sandskulpturut-
ställningen i Pera 
öppnar för sä-
songen den 20/3 
och pågår fram till 
oktober? 

 att PT Golf nu har 
portugisisk licens 
som  researrangör 
och därmed  också 
medlemskap i por-
tugisiska turisorga-
nisationen? 

 att att PT Golf är 
huvudsponsor för 
golftävlingen PT 
Golf Challange en 
partävling på 
Ljunghusens GK 
den 28/6-2015?
Första pris är en 
två veckors vis-
telse hos PT Golf i 
Algarve inkluderat 
boende och golf. 

 att PT Golf har en 
egen web-master? 
Han heter Pedro 
Lucas, är född och 
bor i Tavira, är 40 
år, gift med tre 
barn och spelar 
klassisk gitarr men 
inte golf. 

 att Eva Ericsson 
gjorde HIO på Pin-
hero Pines hål 2 
den 29 mars? Den digitala PT Golfgästen 

Idag har i princip alla PT Golfgäster tillgång till dator eller surfplatta både före och under sin golf-
resa. Därför har PT Golf satsat fullt ut på att, via hemsidan, ge gästerna tillgång till ett verktyg för 
att administrera och planera sin vistelse.  

När bokningen är klar får gästen ett användarnamn och ett lösenord som gör det möjligt att 
komma in i den så kallade gästmodulen. Här kan gästen redan på hemmaplan boka in sig på 
olika tävlingar och andra aktiviteter. Här finns också numera den gästmapp som tidigare fanns 
tillgänglig bara i en tryckt gästpärm och enbart när gästen kom till sitt boende. Nu kan man i god 
tid före resan ta del av en ständigt uppdaterad information om det mesta man behöver veta om 
vistelsen. Varje månad publiceras här det nya månadsprogrammet för olika boenden med alla 
tävlingar och arrangemang som PT Golf ordnar. Allt detta finns tillgängligt med några enkla 
knapptryckningar. 

I gästmodulen ingår även ett eget tävlingssystem. När gästen anmält sig till en golftävling blir 
han/hon inlottad och kan på nätet se sin starttid och vilka andra som skall spela. Efter tävlingens 
slut ser man här sitt och 
andras resultat. 

PT Golf upplever att man 
här har skapat ett unikt 
system, skräddarsytt för 
PT Golfgästens behov 
och som rönt stor upp-
skattning bland gästerna. 



Kontakta oss 

 

Kontorstider / Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning / Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Erica Hagenfeldt  
- Peter  Thorstensson 
 
Tel: +46 040 693 76 76 
Tel Portugal: +351 281 327 
588   
Mobil Portugal: +351 915 
842 337 
Mobil Sverige:  +46 
725 000 658 
Mail: info@ptgolf.se 
Skype: goran_golf 
Skype: erica_ptgolf 
Skype: peter_golf 
 
Utflykter - Birgitta Marklund 
& Ulla-Carin Wiklund 
 
Tel: +351 910 425 846 
Tel: +351 911 529 429 
 
 
Golf / Tävlingsansvariga - 
Birger Bendelius 
Mobil Portugal: +351 910 
633 233 
Ewa Bendelius 
Mobil Portugal: +351 914 
409 197 
Skype: birgerewa 
 
PGA Golfpro - Christian 
Westerlund 
Mobil Portugal: +351 937 39 
59 69 
Tel.   Portugal: +351 281 
327 588 
Skype: westie_golf 
 
PT Golfnytt / Redaktion  
Lennart Lindeberg  
Mail: redaktion@ptgolf.se 
Tel: +351 960 025 822  
Skype: lennart_lindeberg 
------------------------------  
Postadress / Eftersändning 
av post:  
PT Golfs service office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal  
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 

Månadsprogram april 

Dag Tavira Vilamoura Portimão Lagos 

1 Cykeltur    

2 Tävl. Benamor +Golfyoga Tävl. O’Connor+Vila Sol Tävl. O’Connor+Alamos Tävl. Alamos 

3 Påskvandring i bergen Mingel Tävl. Penina Tävl. Penina+mingel 

4  Tävl. O’Connor Tävl. O’Connor  

5     

6 Tävl. Benamor +Golfyoga Tävl. Vila Sol   

7 Korkfabriken Tävl. Faldo Tävl. Faldo+S Antonio Tävl. S Antonio+mingel 

8 Tävl. Castro M+trivselkv.   Tävl. Espiche Tävl. Espiche 

9 Golfyoga    

10 Tävl. Q d Vale Tävl. Vila Sol+mingel Tävl. Morgado Tävl. Morgado+mingel 

11 Vinprovning Tävl. Faldo Tävl. Faldo+Palmares  

12    Tävl. Palmares 

13 Tävl. Benamor +golfyoga    

14 Stadsvandring Tävl.Vila Sol Tävl. Silves+Morgado Tävl. Silves+Morgado 

15 Vandring i bergen    

16 Golfyoga    

17 Båtutflykt Alcoutim Mingel  Mingel 

18 Tävl. Q d Vale Tävl.Vila Sol Tävl. Boavista+Alto Tävl. Boavista+Alto 

19     

20 Golfyoga    

21 Olivlunden   Mingel 

22 Tävl. Benamor     

23 Golfyoga    

24 Vinprovning Mingel  Mingel  

25     

26 Tävl. Benamor     

27 Golfyoga    

28 Vandring i bergen    

29 Tävl. Benamor+trivselkv.    

30 Golfyoga    


