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Algarve Portugal & västra Spanien - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2015, 2016 och 2017 Portugal till världens bästa golfdestination 

PT Golf erbjuder golfresor för SHORT & LONGSTAY vistelse till alla populära golfområden i Algarve, Västra Spanien och Teneriffa 

De berömda kakelplattorna blev populära i Portugal kring 1400-talet och har ofta 

gamla moriska mönster som motiv.  Ordet ”Azulejo” kommer från arabiskans 

”zulaich” som betyder liten sten. Har således inte med den blå (azul) färgen att 

göra som man skulle kunna tro. Det är lätt att bli förtjust i dessa vackra plattor 

och det fungerar utmärkt med en eller ett par som underlägg på matbordet om 

man vill ta med sig hem på flyget. 

En av våra gäster berättade att  hon handlar ett par tallrikar i Porches varje gång 

hon är på Algarve och att hon nu har kommit upp i ett dussintal - alla unika!                                  

Det är ett sant nöje att gå runt i städer och byar och titta på de vackert kaklade          

fasaderna från svunna sekel.                                                                                  

Inte mycket har inrapporterats från vare sig golfvärlden eller golfvärden, varför 

detta nummer får ägnas åt kakel, kork och keramik! 

       

         ”AZULEJOS” 

Håll utkik på PTGolfs hemsida! 

Nya resmål/boenden är på gång! 



 

 

 

 

 

 

 

10 saker du kanske inte visste om kork   

1  Portugal har världens största bestånd av korkek, med kork-
skogar som täcker totalt 736 000 hektar. Det är en yta som mot-
svarar Öland och dubbla Gotland. Varje dag producerar Portugals 
korkfabriker 40 miljoner flaskkorkar, som levereras till stora delar 
av världen. Portugal har 70 procent av världsmarknaden för kork. 

2  Skörden av kork bedrivs fortfarande traditionellt och hantverksmässigt på samma sätt som 
för 2000 år sedan. Det är bara män som skördar korken. De kallas descortiçadores och an-
vänder en vass yxa kallad machada. Hantverket överförs från generation till generation och 
har mycket långa anor. 

3  Skörden må vara hantverksmässig men produktionsprocessen och produktutvecklingen har 
blivit högteknologiska. En mängd nya användningsområden för kork har lanserats, bland annat 
kläder, väskor, isolering, fasadmaterial, möbler, inredningsprodukter, surfbrädor, kanoter, hör-
lurar, lampor med mera. 

4  Världens äldsta korkträd har ett namn. Det växer i Alentejo-regionen i Portugal och kallas 
“whistler tree” på grund av alla fåglar som trivs i dess grenar. Trädet är över 230 år gammalt 
och skördas fortfarande – nästa skörd beräknas bli år 2018. Sist “whistler tree” skördades gav 
det 825 kilo kork, vilket räcker till 100 000 flaskkorkar. Det kan jämföras med ett genomsnittligt 
korkträd som ger ungefär 4000 korkar per skörd. 

5  Kork har en lång historia. Redan den minoiska kulturen på Kreta och egyptierna använde 
kork för att försluta krus för mer än 3000 år sedan. Även grekerna och romarna använde kork 
för att försluta sina kärl. I mitten av 1600-talet började den franske munken Dom Perignon att 
använda kork till champagneflaskor, istället för träpluggar doppade i olja. 

6  Sagrada Familia, den stora kyrkan i Barcelona, har nyligen fått ett korkgolv, i samklang med 
arkitekten Gaudís organiska arkitektur. Korkgolv är mycket slitstarka och klarar därför slitaget 
från mer än tre miljoner besökare varje år. Golvet bidrar också till att skapa en mer dämpad 
akustik. 

7  Både NASA och dess europeiska motsvarighet ESA använder kork som isolering i rymd-
färjor, satelliter och sonder. Samarbetet med NASA inleddes redan med den första beman-
nade rymdfärden till månen, Apollo 11. ESA använder kork som isolering i både Ariane 5 och 
Vega. Skälet till att kork är ett så fantastiskt isoleringsmaterial är dess kemiska sammansätt-
ning och naturliga cellstruktur. 

8  Korkskogens ekosystem är ett av de rikaste i världen. Portugals korkskog är hemvist för 
flera hotade arter som den iberiska lokatten, atlas-rådjuret och den spanska kejsarörnen. Den 
erbjuder också en viktig mellanlandning för miljontals flyttfåglar. Floran består ofta av över 100 
arter per kvadratmeter. Samtidigt är korkeken ett ovanligt träd eftersom det trivs i detta torra 
klimatet kring medelhavet och därmed motverkar ökenspridning. 

9  Korkskogen har också en imponerande förmåga att lagra koldioxid, vilket är viktigt för klima-
tet och motverkar växthuseffekten. Absorbtionsförmågan flerdubblas när korken skördas regel-
bundet från trädet. Portugals korkskog lagrar ungefär fem miljoner ton koldioxid per år, vilket 
motsvarar fem procent av landets totala koldioxidutsläpp. 

10 Något man ofta får höra är att vinflaskan ska ligga ner när den förvaras, annars torkar kor-
ken och vinet riskerar att förstöras. Detta är en myt som undersökts noggrant och förkastats. 
Däremot finns det ett helt annat skäl till att låta flaskorna ligga ner, och det är att de över 40 
olika fenolföreningar som finns i naturkork har en positiv inverkan på hur vinet utvecklas och 
åldras.      

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Korkensammlung.jpg


 

 

Ett litet smakprov ur Corticas väskkollektion. De har även fodral till mobil och I-pad, plånböcker och allt vad du inte 

kan föreställa dig i kork.  Cortica har en egen butik i Stockholm samt  näthandel om du inte haft tillfälle att handla i 

Portugal men vill hitta en mindre vanlig present.  Ovanstående väskor har reapriser redan före jul.                                    

Fodral som används dagligen blir som nya om de torkas av med s k ”babywipes” och är ytterst slitstarka. 

  

Höstsäsongen 2017 - osannolikt  vacker, varm och solig - helt perfekt  för GOLF! 

Vi har haft idel glada och nöjda gäster som i sin tur gör glada golfvärdar!   När vi summerar får vi ihop hela  900 

gäster på PTGolfs boenden. Inte mindre än 130 tävlingar har genomförts från S Antonio i väst till Islantilla i öst!  

Två nya HIO-fall har inrapporterats i november. Anders Flöistad på Benamors hål 10 , 144 m samt                  

Ann-Charlotte Johansson på Boavistas hål nr 11, 130 m.  Stort GRATTIS till er!  Har ni inte fått  HIO-

handduken redan, så är den på väg! Damerna leder nu HIO-ligan med 5-3!  

Marina & Sören Jespersen och Liselott & Peter Cohlman, på bilden, får representera alla våra tävlande gäster.   

De lyckades tillsammans kamma hem det förnämliga 

”Korkpriset” vid en rumbletävling på Alto GC.  Alto har fått en 

ny lay-out på de sista nio hålen. Det fruktade ”O Gigante”-

hålet gör inte längre skäl för namnet utan har fått dela med 

sig till ett kort par 3 hål.  Tidigare hål 12 existerar inte längre.  

Alto har haft otur med bevattningssystemet som inte stäng-

des av som det var tänkt och banan var därför blötare än   

förväntat en period. Syntes lite märkligt denna torra höst! 

 

 

 

Den vackra bilden på Rolf Skoglund har hustrun Meta tagit. De 

har tillsammans tagit emot  över 140 gäster på Belmar/Lagos i 

höst.  Här får de representera våra golfvärdar, som nu är värda 

lite julledigt snart.  De tänker  bara avsluta med  en runda på 

Boavista. Sen hoppas de att Mälaren har frusit till  blankis där-

hemma så de får byta klubbor mot långfärdsskridskor innan de 

vänder åter till vårsäsongen. För oss som stannar är det ingen 

risk att Atlanten fryser till is, vi kan säkert  ta oss ett traditions-

enligt juldopp! 

https://www.kork24.se/shop/39-korkklader-och-accessoarer/


KONTAKTA OSS 
 
Kontorstider/Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Magnus  Nylander 
- Katarina Sandelin 
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.se 
 
Utflykter/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
 Mona & Tomas Erixon  
 Kicki Glöggler 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Anita Ahlström 
 Britt & Per Landgren 
 Göran Nilsson 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
 Eleonor & Valter Turesson 
 Lena & Bo Ulltin 
 
 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 

I  Porches och 

Lagoa, som är  

huvudorter för kera-

mik- och porslinstill-

verkning  relansera-

des dessa hantverk i 

två fabriker på 1960-

talet. Där tillverkas 

numera bruksföremål 

som tallrikar, skålar, 

tillbringare och vaser 

i många traditionella färger. Motiven är från 

Algarves flora och fauna samt från trädgårdar 

och lantkök runt Medelhavet.     

Har du inte varit där, är det väl värt ett besök!  

Längs väg 125  på båda sidor, mellan Lagoa 

och Alcantarilha kan du inte missa dessa keramikbutiker. i 

  ...GOD                 JUL   

&  GOTT NYTT  ÅR! 

Nu vill vi på PTGolf önska alla våra gäster... 


