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Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

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

Höstsäsongen går mot sitt slut… 

Sällan har vi upplevt en lika varm och regnfattig höst på Algarve som i år. Atlanten har bjudit på 22-gradigt vatten 

ändå in i december och vi har haft så många glada och nöjda gäster på våra boenden och golfbanor längs hela 

den vackra kusten. I runda tal har ca 9000 rundor spelats på 2 månader i tävlingar och sällskapsspel.  Antalet 

förbeställda vouchers har gått åt  som ”smör i solsken” och åtskilliga gäster har hört av sig för att köpa till flera när 

golfsuget blivit för stort. Inte en enda tävling har varit inställd p g a regn! 

Vi har fått mycket positiv  ”feedback”  på  Gästmodulen, som visat sig vara ett enkelt och smidigt redskap för våra 

gäster att själva boka tee-tider och tävlingar.  Vi vill tacka er för att ni skött detta på ett ansvarsfullt sätt så att vi 

endast haft enstaka ”no shows” .  Golfklubbarna ser att vi sköter avbokningarna som vi ska, vilket i sin tur medför 

att de är välvilliga till att släppa flera tee-tider till nästkommande säsong.  Vi fortsätter att utveckla gästmodulen, i 

fortsättningen kommer även en intresseanmälan för bokning av ny longstayvistelse att finnas där. 

En glädjande nyhet är att vi nu har de första gästerna på plats på våra nya boenden i den fridfulla byn Palm Mar, 

Teneriffa, bild nedan. Palm Mar ligger på den södra delen av ön och är idealisk för er som söker ett lugnt 

ställe några km från de större turistområdena. Två fina, lättgångna banor finns på 10 minuters  bilavstånd från 

hotellet. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om vårt boende där. 

I skrivandes stund har vi bara ett fåtal gäster kvar men flera av dem kommer tillbaka redan i februari. Det vill vi 

gärna ta som ett erkännande på att vi gör ett bra jobb för att få våra 

gäster att trivas. Nu blommar julstjärnorna så praktfullt men om bara 

två månader står mandelträden i blom, då är det vår på Algarve! 

Men dessförinnan vill vi alla på PTGolf önska alla våra gäster 

En God Jul & Ett Gott Nytt Golfår!                
Göran och Christan Westerlund 



 

 

 

 Roland  Andreasson 
    Lennart Axelsson 

Här är 2 glada spelare som lyckats    

göra hole-in-one under hösten. 

Roland gjorde sin HIO på Benamor redan första 

dagen på hål 10 ovan, som är 156 m. Han valde 

en träfemma! Han säger att det inte var hans 

första men han är blygsam och säger inte vilken i 

ordningen!                                                   

Lennart däremot gjorde sin första HIO på samma 

bana, hål 12, 153 m med en järnsexa under en 2

-mannascramble. Båda premierades med en fin 

golfhandduk av PT Golf.                                      

Det har slagits ca 36000 slag på par 3-hålen   

under dessa  2 månader för att göra en HIO och 

bara 2 PTgolfare har lyckats med den bedriften. 

Grattis Roland & Lennart!! 

  

  Benamor Golf Club 



 

Tavira kustens pärla, Benamor PTGolfs Moderklubb och Vela 2...  

Vi for från väst till öst, tillbaka till Tavira ett par dagar för att se om den nostalgiska 

känslan för den vackraste staden längs Algarvekusten och kanhända den              

trivsammaste golfklubben, Benamor, var precis som vi mindes dem.  

På vägen dit, strax efter avfart nr 16 mot Tavira i byn S:a Margarida ligger Vela 2 som vi aldrig bara kan         

passera utan att gå in och få vårt lystmäte av nygrillad fisk och bläckfisk. 

Restaurangen är öppen alla dagar utom måndagar både för lunch och middag. Nästan bara portugiser är där. 

Man säger bara ”peixe, por favor” så får man in så många olika fiskar man kan önska i olika omgångar. Sallad 

och färskpotatis därtill. Inga krusiduller men så fantastiskt gott! Priset är 9 € plus vad du väljer att dricka förstås!  

Vela2 är en klar rekommendation om du är i Tavira och gillar fisk! 

Med ny energi for vi vidare mot Benamor, som hade fått sig en ansiktslyftning sedan vi var där senast. Det 

märktes redan vid infarten med nya grindar och nymålad mur. Banan är från år 2000 och designad av den 

kände bankonstruktören Sir Henry Cotton, som även är skapare av Penina från 1966. 

Benamor erbjuder varierade hål med utblick över berg och hav, djur och natur.  Vid 9e hålet har duvslaget flyg-

uppvisning . Man kanske inbillar sig att banan är lätt vid första anblicken men där bedrar man sig. Det är det 

som gör att man gärna återvänder. Här är det även möjligt att göra sig en HIO. 

Vi träffade Gunilla och Hasse, som berättade att de nu åkte med PT Golf för 13e gången!  De började i Tavira, 

har sedan varit västerut flera gånger för att nu återvända till Cabanas/Tavira igen. För att vara säkra på att de 

får bo där de vill har de i god tid bokat sig till våren samt till nästa höst redan. Hasse fyller 80 nästa år men det 

har man svårt att tro när han snabbt tar sig uppför backarna på Benamor. Gunilla, några år yngre, är lika pigg. 

Två glada och positiva människor som fyller sina dagar härnere med golf och andra förnöjelser.  Tillsammans 

med ett annat par tog de inrikesflyget från Faro till Porto. Där hyrde de sedan en bil och for längs den vackra   

Dourodalen och smakade av både portvin och andra godsaker. Supernöjda med sin tripp, som de gärna rekom-

menderar övriga longstaygäster! 

De flesta som kommer till Tavira blir betagna av den lilla staden, som ligger där så fridfullt på båda sidor om 

floden. Så ofördärvad och fri från turism och exploatering. Där flyter livet på ungefär som det gjort genom sek-

lerna, med undantag av bilarna förstås.  Att Tavira fortfarande är så genuin och välbevarad och känns så rofylld 

kanske beror på att havet inte når riktigt ända fram utan hindras av sandrevlar som man måste ta båt för att 

komma till. Det stora naturskyddsområdet Ria Formosa med sitt rika fågelliv sätter också hinder för bebyggelse.  

Den gamla borgen, piazzan, parken och kyrkorna är vackra minnesmärken som gör stadens skönhet.             

En mysig stad att bara strosa runt i utan att gå vilse...                                   
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Kontorstider/Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Mikael Nilsson 
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: live:micke-ptg  
 
Utflykter/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
 Mona & Tomas Erixon  
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Eleonor & Valter Thuresson 
 Britt & Per Landgren 
 Anita Ahlström 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Lena & Bo Ulltin 
 Helene & Staffan  
 Hård af Segerstad  
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
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Christian Westerlund 
Mobil Portugal: +351 937 39 59 69 
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