
PT GOLFNYTT 
Amendoeira Golf Resort — ett paradis för golfare 
Oceanico Group är den ledande ägaren av golfbanor i Algarve. PT Golf har ett väl etablerat samarbete med dem. Oceanico är 
särskilt starka i Vilamouraområdet där de har fem olika banor av mästerskapsklass. PT Golf siktar på att öka sin närvaro i Vila-
moura och PT Golfnytt kommer att återkomma med spännande nyheter om detta i nästa 
nummer som kommer ut i början av februari nästa år. 

I det här numret vill vi berätta lite mer om PT Golfs utbud vid Oceanicos Amendoeira Golf 
Resort. Den här anläggningen ligger i centrala Algarve och närmaste stad är Silves. Lagoa 
och Portimao ligger heller inte långt bort. Här finns två mycket högklassiga banor ritade av 
två kända golfprofiler, Sir Nick Faldo och Christy O’Connor Jr och banorna bär deras efter-
namn. Dessutom finns det en golfakademi med en niohåls korthålsbana med elbelysning, 
driving range, områden för närspelsträning och ett topputrustat gym. Den som vill ha omväx-
ling och pröva andra golfbanor kan även byta ut ett antal av sina rundor på Amendoeira mot 
några av Oceanicos banor i Vilamoura 

Allt detta står till förfogande för den som väljer att bo i en av PT Golfs lägenheter som är av 
yppersta standard och valfritt har två eller tre sovrum. Att bo bra är alltid viktigt men kanske 
lite extra när man bor på en golfanläggning och här skall ingen bli besviken. Får man inte 
nog av det egna golfspelandet rymmer TV-utbudet Sky Sports hela utbud men också givetvis 
SVT World. 

När PT Golfnytt den här gången besöker Amendoeira finns tyvärr inte tid för golfspel men 
bara synen av det fina klubbhuset, de välskötta golfhålen och de sköna omgivningarna väck-
er ljuva minnen till liv. 

Vi träffar idag i stället PT Golf värdpar, Margaretha och Gunner Lejman, i deras lägenhet. 
Liksom många andra golfvärdar började deras engagemang för PT Golf med att de 
bodde några månader hos PT Golf i Tavira. För ledningen rådde säkert inget större 
tvivel på att paret var som klippt och skurna för att bli golfvärdar. Erbjudandet kom och 
nästa vinter var den kalla vintern i Kisa i södra Östergötland utbytt mot sol och värme i 
Algarve. Först som golfvärdar i Cabanas hösten 2011 och sedan förflyttade i januari-12 
till Vista Marina i Portomao med ansvar för nyöppnade Sunset Village i Armacao de 
Pera.  Det var bara att sätta igång att ordna intressanta gästerbjudanden och att skaffa 
gäster. Sedan hösten 2013 håller paret Lejman till på Amendoeira. Antalet gäster på 
Amendoeira har ökat från en handfull första säsongen till rekordet 68 som mest på 
samma gång. 

Även om golfspelet står i centrum för de som väljer att bo på Amendoeira är de sociala kon-
takterna mellan gästerna mycket viktiga för att vistelsen skall bli bra. Tävlingarna ger möjlig-
het att etablera nya bekantskaper för sällskapsspel och annat umgänge. Varje måndagskväll 

mellan 18 och 19 är det Happy Hour i klubbhuset dit de flesta brukar 
komma och som för många övergår i middag i restauranten som inte alls är 
så dyr som man skulle kunna tro. Alla får en lista på de som bor i området 
och kan lätt nå dem med interntelefonen. 

Kommande utflykter och aktiviteter framgår alltid av programmet för nästa 
vecka. Just denna kväll hade Margaretha och Gunnar ordnat supé med 
musik och dans i klubbhusets restaurant. Även PT Golfgäster från andra 
boenden var inbjudna och avnjöt en sexrätters gourmémiddag. Efter kaffet 
startade underhållningen och dansen. Det var PT Golfs egen golfvärd i 
Vilamoura, Steve Fairless, som stod för skönsången till kända dansvänliga 
låtar från 60-, 70- och 80-talet. Först framåt småtimmarna var det dags för 
gästerna att nöjda återvända hem. 

Det bestående intrycket från besöket på Amendoeira blir att detta måste 
vara det idealiska alternativet för de som vill ägna sig koncentrerat åt golfspel under en be-
gränsad period men också vill få tillfälle att lära känna och umgås med likasinnade. 
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Vet Du om 

 att Portugal blev valt till 
världens bästa golfdes-
tination 2014 vid en 
ceremoni  den 15:e 
november   med World 
Golf Awards?  

 att  PT Golf har fått 
möjlighet att erbjuda 
ett reducerat pris på 
Vista Marina i Portimao 
fram till slutet av maj 
2014? Det finns nu 
även ett begränsat 
antal lägenheter med 
två sovrum och bad-
rum. 

 att Staffan och Helen 
Segerstad är assiste-
rande golfvärdar på 
Belmar i Lagos? 

 att Ulla och Ingmar 
Strandberg tar emot 
gäster vid PT Golfs 
servicekontor i Tavira? 

 att PT Golf nu har till-
gång för uthyrning sex 
luxuösa VIP-
lägenheter i Vila-
moura?  

 att Du som boende på 
Amendoeira har till-
gång till sju olika golf-
banor och på Sunset  
Village 13 olika banor? 

 att PT Golfgäster har 
möjlighet att delta i 
XXVII Grande Trouféu 
Vilamoura som spelas 
under tre dagar den 4-
7/12 på Oceanico Pin-
hal, Old Course och 
Victoria? 

 att golfvärden och pron 
Maja Hedén gjorde 
HIO på Castro Marim? 

 att detta är årets sista 
PT Golfnytt? Redakt-
ionen tar helgledigt och 
önskar sina läsare en 
riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt år. På återse-
ende 2015. 

 

 

Konstgalleriet Arte Algarve i Lagoa 

Man behöver inte vara särskilt konstkunnig för att 

fängslas och imponeras av galleriet Arte Algarve i 

Lagoa. Däremot är det bra att ha en fet plånbok om 

man vill köpa med sig något av de exklusiva verken 

som finns utställda här.   

Galleriet är inrymt i ett gammalt vinkooperativ belä-

get i centrala Lagoa invid huvudvägen N125. Vinkoo-

perativet är fortfarande i drift och lär stå för 60 % av 

Algaves vinproduktion. Detta trots att många vingår-

dar, liksom PT Golfs utflyktsfavorit Quinta Morgado 

da Torre, idag väljer att tillverka sitt eget vin hemma på vin-

gården.  

Grundaren till galleriet, Rolf Osang, har låtit göra om en       

3 000 kvadratmeter stor lagerlokal till ett eget konstverk i sig 

självt. Mycket av den gamla lokalen är lämnad orörd och 

påminner starkt om sin industriella historia. Nu finns det nya 

golv, utställningsvägar, ljus- och elinstallationer och räcken 

som skall förhindra att besökarna ramlar ner till våning-

en under. Taket som raserades i en tornado 2012 är 

också lagat. 

Det är nu tredje året man bjudit in konstnärer att ställa 

ut sina verk i den här fantastiska lokalen. Höstens ut-

ställning är den tionde i ordningen och rymmer ungefär 

50 olika konstnärer. Här finns skulptörer, målare och 

fotografer. Bland dem finns den svenske konstnären 

Mats Lindh från Hässleholm. 

När vi helt överväldigade besöker galleriet är det Rolf Osangs unga 

medhjälpare Pablo Malter som visar oss runt och berättar om den 

pågående utställningen. Vi fastnar gärna vid någon av de otroliga 

skulpturerna i marmor, trä eller lera. Här finns även fascinerande 

återskapningar av gamla kända konstverk återskapade i handgjorda 

pyttesmå mosaikbitar. Pablo fastnar gärna framför två stora tavlor av 

en av hans favoriter, tyskan Elsa Zorkow. Här får vi se hur hon ut-

vecklat samma grundmotiv från ett examensarbete till ett nutida mo-

dernistiskt konstverk. 

Hösten utställning på går fram till den 20 december. Nästa år blir det 

tre olika utställningar. Konstnärerna till den första är redan bo-

kade och pågår mellan den 28 mars och 27 juni. Sedan blir det 

en sommarutställning med temat Atlanten och sedan en höst-

utställning mellan den 19 september till den 12 december. 

När man är på plats i Algarve bör man inte missa chansen att 

besöka detta, ett av Europas största konstcentra. 
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Erfarenheter från vår första long-stay 

 

Inspirerade av vänner och bekanta som redan tidigare inträtt i sin pens-
ionärstillvaro, har vi sedan rätt länge planerat att pröva på en long stay 
när det blev dags för oss att ägna mer tid åt fritiden.  

Att förstagångsvalet föll på Algarve beror på att vi har en hel del vänner 
som mer eller mindre permanent bor härnere, samtidigt som vi så här 
sent på året tycker det är viktigt att komma så långt söderut som möjligt 
om man samtidigt helst vill stanna på det europeiska fastlandet.  

Vi kände till och har rest med PT Golf tidigare och när vi i våras fick 
information om Amendoira Resort, som nu fanns på programmet, beslöt 
vi oss rätt snabbt för att boka en fem veckors vistelse där.  

Vad som framför allt lockade oss var att Amendoeira sades erbjuda ett 
fint boende med närhet och tillgång till två fina golfbanor.  

Nu är vi inne på vår fjärde vecka och har förstås hunnit bilda oss en 
uppfattning om Amendoeira och om det höll vad förhandsreklamen lo-
vade. Och vi är glada att kunna konstatera att våra förväntningar har 
infriats med råge, både vad avser det förstklassiga boendet och de lika 
förstklassiga golfbanorna.  

Till detta skall läggas det trevliga och proffsiga bemötandet från all per-
sonal på resorten, samt alla faciliteter av högsta kvalitet – korthålsba-
nan, driving range och träningsområden, gym och tennisbanor – och, 
inte minst, den natursköna omgivningen runt banor och boende.  

För oss har det dessutom varit viktigt att känna att vi inte varit på ytterli-
gare en veckas ”golfgruppresa” – fast den här gången gånger fem – 
utan att i stället kunna komma in i en slags vardagslunk, om än med 
silverkant, där vi kan styra vår tid och vårt golfspelande helt efter eget 
tycke. Och det har vi verkligen kunnat göra, samtidigt som vi satt stort 
värde på det lyhörda värdskap som våra PT Golf värdar Margareta och 
Gunner utövat och, inte minst, alla 
deras praktiska tips som gjort vår 
vistelse ännu enklare och behagli-
gare.  

Sammanfattningsvis kan vi alltså 
konstatera att vårs vistelse på 
Amendoeira Resort mer än väl 
motsvarat våra förväntningar och 
att vädret, i synnerhet under de tre 
första veckorna, dessutom visade 
sig från sin allra mest sommarlika 
sida, vilket förstås har satt extra 
guldkant på vistelsen.  

Det bästa betyget är kanske ändå 
att vi nu är starkt benägna att boka 
oss för ytterligare en long stay på 
Amendoeira nästa höst.  

Iréne och Staffan Schéle  

 

Orienteringskarta över PT Golfs boenden i Algarve 

När olyckan är framme 
 

Det var en perfekt morgon för golf. Dimman 
hade lättat, solen löste upp daggen och vi 
var första bollen på O’Connor. Spelet flöt på 
och när jag gick över diket på hål nr 12 såg 
det ut som det skulle bli en minnesvärd 
runda! Scoren visade på ovanligt bra spel. 
Förargligt, fel klubbval på nr 17. Bollen ham-
nar kort om green, men syns tydligt. Bara att 
gå ner och slå upp den…..Tyvärr trampar jag 
ner i ett dolt hål och fallen framåt. En häftig 
smärta i ankeln, så var den scoren omintet-
gjord.  

Senare på kvällen, och efter studier på inter-
net var diagnosen ställd, ledbandsskada. 
Troligen skulle det innebära några dagars 
vila och därmed missade golfrundor. Kanske 
läge att kolla ankeln. Vi hörde av oss till våra 
golfvärdar Margaretha och Gunner Lejman, 
som rekommenderade oss att ta kontakt 
med Hospital Particular do Algarve, ett privat 
sjukhus i Alvor. Efter guidad tur, av paret 
Lejman, till sjukhuset och omedelbar regi-
strering i receptionen ställdes diagnosen ca 
30 min senare, efter röntgen – benbrott som 
krävde operation. Jag kördes upp till privat 
rum med tv och egen toalett med dusch. 
Dessutom serverades trerätters lunch och 
middag!  Efter tre dagars professionell vård 
var jag åter på Amendoeira Golf Resort med 
benet väl paketerat. 

Vad kan man lära av detta 

 Välj hellre att gå för långt än för kort på 
hål nr 17 på O’Connor 

 Se upp för dolda hål…  

 Överskatta inte din diagnostiska för-
måga och 

 När olyckan väl är framme finns profess-
ionell vård att tillgå inom HPA Group 
längs Algarves kust (www.hpalg.com). 

Det blev till slut en minnesvärd runda, men 
kanske inte på det sätt jag tänkt mig. 

Ett speciellt TACK till våra golfvärdar som på 
alla tänkbara sätt bistått oss. Vi kommer till-
baka! 

Helena Strandberg      



Kontakta oss 

 
Kontorstider / Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning / Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Susanne Gerjy  
- Peter Guggenheimer 
 
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: susanne_ptgolf 
Skype: peter_golf 
 
Utflykter - Birgitta Marklund 
& Ulla-Carin Wiklund 
 
Tel: +351 910 425 846 
Tel: +351 911 529 429 
 
 
Golf / Tävlingsansvarig - 
Birger Bendelius 
Mobil Portugal: +351 910 
633 233 
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 

Namn Bana Hål Avstånd (m) Datum 

Gösta Eliasson Benamor 2 131 2012-11-03 

Anders Bauer Esuri 12 109 2012-11-13 

Ulla Söderlund Quinta da Ria 13 123 2012-12-03 

Ake Sjöström Pinta 11 146 2013-02-18 

Ingegerd Rohlin Palmares 7 105 2013-03-06 

Lola Holm Silves 16 119 2013-03-16 

Bo Jonsson Benamor 17 153 2013-04-11 

Per Stattin Palmares 14 200 2013-11-28 

Margareta Bergström Vila Sol 4 117 2014-02-16 

Birgit Holmberg Benamor 10 104 2014-02-22 

Rolf Lundell Morgado 5 188 2014-03-23 

Aktiviteter i december 
Under december månad vill de flesta av PT Golfs gäster vara hemma för att fira jul 
och nyår med nära och kära. De flesta golfvärdarna passar då på att också åter-
vända hem till Sverige och alla golftävlingar och utflykter går ner på sparlåga. 

I år i Tavira är det dock sex familjer som väljer att stanna kvar för att fira en portugi-
sisk långhelg. Vissa restauranter stänger men utbudet är ändå stort. Staden är pyn-
tad i ljus och det nya året firas med fyrverkerier. Golfbanorna är givetvis öppna. PT 
Golf fortsätter att tillsammans med PT Golfclub arrangera tävlingar hela december. 
Programmet är följande: 

4/12 Rumble i valstakt på Quinta da Ria 

11/12 Bästboll på Quinta de Cima 

18/12 Julgolf på Benamor 

29/12  Nyårsgolf på Benamor 

Matlagning på Gastronomy i Cabanas 
Gastronomy är Cabanas senaste tillskott av restauranger. Den ligger granne och 
har samma ägare som Mariscos e Petiscos, mer känd som Räkan. Inredningen är 
mycket modern, smakfull och lyxig. Det är bara de två första våningarna som har 
öppnat. Tredje våningen med magnifik utsikt över Cabanas strandområde är ännu 
inte klar. Här är ambitionen att ge Cabanas en gourmetrestaurang av yppersta kva-
lité. 

PT Golfs har nu börjat erbjuda sina gäster att komma 
till Gastronomy för att lära sig mer om Portugals fisk 
och skaldjur, hur man rensar och förbereder fisken 
och även tillagar den. Kvällen avslutas med en gour-
metmåltid där den egenhändigt beredda fisken ingår. 

Dagen då PT Golfnytt var på plats hade fem kun-
skapstörstande och matglada gäster anmält sig. Teo-
ridelen började redan kl 16. Då fick vi lära oss det 
mesta om de fiskar och skaldjur vi kan träffa på i Por-
tugal. Vi fick se en stor leverans av timfärsk fisk som 
just anlände till den angränsande fiskaffären.  Alla 
fick sedan under kunnig ledning tillreda den fisk vi 
sedan åt ingående i en fyrarättersmeny med husets 
viner och en inledande olivoljeprovning. 

När vi senare på kvällen begav oss hem var alla sä-
kert mycket nöjda med vad de fått lära, uppleva och 
smaka denna minnesvärda eftermiddag och kväll. 
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PT Golfgäster som gjort Hole-in-One 

Alla har uppmärksammats med en broderad handduk med namn , datum och 

plats. 

 


