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Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014, 2015 och 2016 Portugal till världens bästa golfdestination 

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

ALVOR, den lilla fiskebyn strax väster om Portimao har, trots sin ringa storlek, många                 

aktiviteter att erbjuda. De flesta av våra gäster är mycket förtjusta i den här genuina byn och tar del 

av dess utbud av musik, gourmetrestauranger och barer. Unikt för Alvor är det långa, bastanta 

trädäck som har byggts ut i år och sträcker sig mellan havet och flodbädden med ett rikt fågelliv.  

De lever på hoppet…  Engelskfödda Julia Swallow, med det                  

matchande namnet svala, tog med sig maken Steve till Alvor 2008 och 

startade upp sin verksamhet ”Swallows” i Alvor Monte med  ”sky diving”/

fallskärms-hopp som specialitet. Lugna, fina dagar är luften fylld av fall-

skärmar, som sänker sig mot  Alvor-stranden, där  hopparna  skickligt 

tar ned sina fallskärmar mellan människor och hundar. 

Julia gjorde sitt första fallskärmshopp på sin 16-årsdag men redan 

flera år tidigare, när hon såg sin äldre bror göra sitt första hopp,och 

bevittnade hans saliga leende, bestämde hon sig för att hon ville  

uppleva den lyckokänslan själv. 

Tillsammans med maken har hon även format team SatoriXL,         

bestående av flera hoppare som tränar hårt på heltid både i gruppen 

och individuellt för att knipa en guldmedalj i världsmästerskapen i       

”Open 4-way World Championship”. Julia har själv en guldmedalj i fritt 

fall tandemhopp. Vid 40 år är passionen fortfarande lika stark!  

Barn och barnbarn på besök hos sina golfspelande föräldrar har roat 

sig med att hoppa fallskärm i Alvor.                                                      

Strax utanför Alvor finns förstås även Penina och Alto Golf att tillgå. 

Sistnämnda har varit i ypperlig kondition denna säsong och ökat i  

populäritet hos våra gäster. 

 

 

 

 

 



Miguel och hans mannar på fiskebåten Donzela anord-

nar minnesvärda fisketurer. Ring och boka in dig på 

00353 962397583 om du vill vara säker på att få fisk! 

En lite lustig historia utspelade sig på Vista Marina en 

natt i början av mars. Hotellets receptionist Miguel (inte 

helt olik Fawlty Towers Manuel) fick besök mitt i natten 

av sex glada gutar som skulle hämta upp sina nycklar 

till ett hotell i Alvor på vägen från Faro flygplats. De var 

hyggliga nog att inte störa sina golfvärdar så sent på 

natten/tidigt på morgonen. 

Golfvärdinnan hade gjort iordning deras nycklar samt 

remotekontroller i en fd strykjärnskartong och noga 

märkt denna med texten ”Will be picked up around 3-4 

o’clock tonight”. När gotlänningarna anlände till Vista 

Marina och frågade efter sina nycklar kunde Miguel inte 

hitta dessa. Golfvärdinnan vaknade 3.30 av intensiva 

telefonsignaler och hoppades att golfvärden skulle hör-

samma dessa men han slumrade gott vidare. Efter 10 

signaler  hördes Miguel undra var gästernas nycklar 

fanns? ”In the box I left in the reception, of course”.       

- ”Oh my god, I thought the box contained an iron,” he 

explained.  Jag bara undrar, vem kommer och hämtar 

upp ett strykjärn mitt i natten?! 

 

Alvor bjuder även på Jazz och 

Fado på restaurang Navegador. 

Speciellt jazzen har dragit fullt hus 

och många PTGolfgäster har spisat 

både fisk och New Orleans jazz 

tillsammans på söndagskvällarna.  

Fadokvällarna har haft färre, men 

en del stamgäster, som varit där 

varje fredagskväll. Fado är, som ni 

säkert redan vet, en slags portugi-

sisk blues  fylld av vemod, olycklig 

kärlek och sjömäns längtan. 

Det är ett sant nöje att se den in-

hemska befolkningen, i PTGolf-

åldern för övrigt,  sjunga med i tex-

terna och hänge sig åt musiken! 

Ibland får Fadosångerskan avbryta 

sig och gråta en skvätt innan hon 

kan fortsätta sjunga. 

  

  



 

 

Ett mejl från paret Backhamre på Teneriffa 

Under februari och mars i år har vi tillbringat tiden i Palm Mar på Teneriffa. 

Vi reste med PT Golf till deras nystartade destination Palm Mar på södra Teneriffa för golf samt för att njuta av det fina      

vintervädret som Teneriffa erbjuder. Boendet i den lugna byn Palm Mar var absolut perfekt – vi hade 2 sovrum - 2 badrum 

med pool utsikt och garage.    Det skall framhållas att boendena och golfen är dyrare på Teneriffa jämfört med PT Golfs olika 

destinationer i Portugal och västra Spanien beroende framför allt på att efterfrågan på bra lägenheter är stor under vintermå-

naderna på Kanarieöarna.  

Palm Mar har ett 15-tal bra restauranger samt en välförsedd liten supermarket med allt vad man behöver under besöket.. 

Den trevliga lilla staden Las Galettas ligger på 5 minuters körning från Palm Mar där strandpromenaden erbjuder många 

olika restauranger. Nyfångad färsk fisk säljs dagligen på mornarna nere vid promenaden. 

Besök till staden Los Christianos och turistområdet Playa Las Americas  är 12 -15 minuters bilkörning från Palm Mar.  

Samma avstånd som till flygplatsen Reina Syd.  

Under vistelsen hade vi en bra och nästan ny hyrbil genom PT Golf som var totalt helförsäkrad även med självrisk-

eliminering och personskador vilket kändes tryggt . Detta bilavtal som är unikt för PT Golfs gäster på Teneriffa ger ersättning 

för allt vid en eventuell olycka. 

Vi deltog i PT Golfs gemensamma veckoträff i Palm Mar med en lätt middag och musikunderhållning. Golfen spelades på 

banorna Amarilla GC & Golf Del Surs GC, på ca 15 minuters bilkörning från Palm Mar. Trevliga banor med vacker havsutsikt 

och vänlig personal.  Vissa dagar blåste kraftig vind från öster då Sahara visade tänderna och sände ett lätt sandmoln över 

Teneriffa. Katharina var en dag nära att bli ”luftburen” i den då kraftiga Sahara vinden.  

Vi har nu bokat oss tillbaka till Palm Mar under hela månaderna november 2017 och februari & mars 2018 och skall då spela 

golf även på Adeje GC. Vi längtar redan till vårt återbesök till ön i november.                                                                                                               

Sammanfattningsvis har det varit ett mycket trevligt och lyckat besök och erfarne Göran Westerlund tog väl hand om         

gästerna, samtidigt som han trimmade in det kommande golfvärdsparet Anita &     

Anders Blomdahl, som har god kännedom om Teneriffa. 

Med tack för en trevlig tid!/Katharina & Ingvar Backhamre  

Palm Mar 
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                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
Tel: +46 040 693 76 76 
Tel Portugal: +351 281 327 588   
Mobil Portugal: +351 915 842 337 
Mobil Sverige:  +46 725 000 658 
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Utflykter/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
 Mona & Tomas Erixon  
 Kicki Glöggler 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Britt & Per Landgren 
 Anita Ahlström 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Lena & Bo Ulltin 
 Eleonor & Valter Turesson 
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
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.Med denna coola storkbild, som vår   
golfvärd Meta Dybeck Skoglund fotat,  
sätter vi punkt för denna säsong.  

Nu gör vi på PTGolf som storkparet,      
fyller på nytt bränsle och laddar upp 
inför höstsäsongen! 

TACK till alla gäster och på               
återseende! 

 …  

  SILVES I VÅTT OCH TORRT! 


