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Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014 och 2015 Portugal till världens bästa golfdestination 

PT Golf erbjuder golfresor för SHORT & LONGSTAY vistelser till alla populära golfområden i Algarve och Västra Spanien. 

     

     Den yngste PTGolfaren...   

        TÄVLING MED BBQ PÅ ALAMOS 

Mellan Portimao och Monchiquebergen ligger systrarna Morgado och 

Alamos på var sin sida om vägen och delar klubbhuset emellan sig. 

Morgado är född 2003. Hon är längre och plattare än sin yngre syster 

Alamos och har bredare fairways, är dessutom mer förtjust i sand-

bunkrar. Hon breder ut sig i dalen på två platåer och har par 73. 

Alamos, den yngre systern, född 2006, är vildare och vackrare. Mer 

kuperad samt nyckfull när det kommer till fairways och greener. Par 71.  

Alamos bjuder på vidunderlig natur. Man lämnar allt bakom sig och 

kommer tillbaka först efter 18 hål.  Dessa två kompletterar varandra på 

ett ypperligt sätt!  

Salgados, den tredje systern i NAU-familjen trivs bättre vid vatten än i 

bergen. Ligger vid havet utanför Armacao de Pera. Hon omger sig 

även med en hel del vattendrag och små sjöar vid sidan om banan. Låt 

dig inte förskräckas, det handlar mest om sidovattenhinder.                 

Flamingon och andra fågelarter trivs fint  här!  

PT Golf har ett gott samarbete med ledningen för Morgado/Alamos.  

De sponsrar våra stora tävlingar med greenfee-checkar och närmast  

flaggpris.  



 

 

 

 

 

 

 

 

                  Solstrålen Sixten, 4 månader  -   En ny Rory?! 

Sixten är här med mamma Jenny och pappa Henrik, som tillbringar en månad av föräldra-  

ledigheten i Luz. De tycker att sonen har det så mycket skönare i solen i Portugal än i kylan 

hemma i Sverige. Föräldrarna turas om att spela golf och deltar även i tävlingar. Jag mötte 

hela den lilla familjen på Pinta, där både mamma och mormor deltog i en bästbollstävling. 

Jenny hade en framgångsrik dag och vann tävlingen!  Ivrigt påhejad av Sixten, som väntade 

tåligt och snällt i vagnen under 4,5 timme men sken upp när mamma kom in igen.   

Den här dagen var det Henriks tur att sköta barnvakteriet.  Mormor  Gunilla,  som  själv är en 

inbiten golfare, passar på att varva eget spel och tävlingar med att umgås med barnbarnet så 

att Jenny och Henrik kan få en runda på tu man hand.  En perfekt mix för alla parter! 

Finns nog goda chanser att golflivet tillsammans med modersmjölken danar en ny McIlroy. 

 

Tre generationer på golfresa! Yngste ”golfaren” Sixten, 

mamma Jenny, mormor Gunilla. Och pappa Henrik. 



Carla Abreu, som tillsammans med maken äger Adega QMT i Alvor har här korkat upp för PT Golfs gäster.  Alvor är namnet på deras 

viner. De säljs till krogar i Alvor och exporteras främst till Schweiz och Belgien men även till några enstaka konsumenter i Sverige. 

Klockan är 11 på fm men vi låter oss väl smaka av både rosé, vitt och rött och avslutar med ett dessertvin. När glasen väl är tömda och 

vi kan det mesta om vinmakning åker vi vidare mot lunchen på Solar do Farelo ute på landet. Där är det mer kvantitet än kvali tet  som 

gäller och vi får själva servera oss ur två stora vintunnor.  Till vinet avnjuts  bl a lammskuldra, fisk Cataplana och currykyckling. Stäm-

ningen är hög och gästerna nöjda och glada! 

Det är huvudsakligen två saker man kan ta med sig från från provningen; Portugals främsta druva heter Touriga Nacional  samt om man 

dricker ett förstärkt kvalitetsvin behöver man bara dricka ett enda glas för att det ger så mycket mer i smakupplevelse.... 



Påsk i Spanien firas annorlunda än i Portugal och är ett mäktigt skådespel! Sevilla har den största och mest kända påsk -

karnevalen i landet. Du som bor på östra Algarve eller i västra Spanien har ju inte så långt dit... 

På palmsöndagen besöker de flesta mässan. Barnen har med sig palmblad och kvistar som välsignas av prästen. Ungdomar 

iklädda vita strutar med hål för ögonen och vita mantlar går med långa käppar som de taktfast stöter i marken. De symboliserar 

botgörare som vill ha syndernas förlåtelse. Många går barfota. 

Under påskveckan ”Semana Santa” går långa processioner från katedralen 

genom stadens gator. Man bär stora ”pråmar” med ikoner och helgon för att 

illustrera Jesu liv och lidande. De tunga pråmarna bärs av 40-50 män under 

många timmar och ska påminna om Jesu lidande. Dessa pråmar är rikt ut-

smyckade i guld och silver och värderas till flera miljoner Euro. Romerska    

soldater marscherar i takt, trumslagarna slår hårt och rytmiskt på sina          

trummor  och det är ett folkliv utan dess like, långt in på natten. 

  Påskprocessioner, Sevilla 



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/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
-Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Lena & Bo Ulltin 
 Lola & Stefan Holm  
 Helene & Staffan  
 Hård af Segerstad   
 Anette & Kjell Tornberg 
  
 
PGA Golfpro  
Christian Westerlund 
Mobil Portugal: +351 937 39 59 69 
Tel.   Portugal: +351 281 327 588 
Skype: westie_golf 
 
PT Golfnytt/Redaktion  
Lena Ulltin 
Mail: ulltin@ptgolf.se 
Tel: +351 918 191 581 
Skype: lena.ulltin 
------------------------------  
Postadress  
PT Golfs Service Office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal  
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 

Visste du, att 

      Algarve fått sitt namn från 

morerna, som via Spanien 

även invaderade landet  

västerut  -       al Gharb 

betyder väster 

 Portugal står för 52% av      
världens korkproduktion 
med 157.000 ton följt av                    
Spanien på 88.000 ton 

 Inger Svensson gjorde en 
HIO den 11 mars på                   
La Monacilla hål 12 112 m 

 konditorn i Olhao bakade 
en gigantisk påsktårta . 
Pengarna för bitarna går till 
välgörenhet. Recept: 500 
ägg, 300 kg smör, 500 kg 
mjöl, 20 l olivolja , socker 
och kanel 

 100 PTGolfgäster firade 
påskafton tillsammans på 
Boavista 

    
 

          

- Går det bättre med de nya klubborna, Olle? 

- Javisst, jag ”slicar”  20 m längre nu! 

I’d like to see the fairways more narrow. 

Then everybody would have to play from the 

rough, not just me! 

Seve Ballesteros 

Golfer:  Do you think my game is improving? 

Caddy:  Yes mam, you miss the ball much closer 

now!   

Golfer:  You must be the worst caddy in the world!! 

Caddy: I don’t think so sir. That must be too much of     

a coincidence!         

  

  


