
PT GOLFNYTT 
Vilamoura 

För många förknippas golf i Algarve med Vilamoura. Som alla PT Golfgäster vet så är 
inte det hela sanningen. Det finns mer än 36 golfbanor i Algarve och bara sju av dem 
finns i Vilamouraområdet. Om man tänjer lite på begreppen skulle möjligen banorna 
Vale do Lobo och Quinta do Lago kunna också räknas hit men det blir ändå bara en 
tredje del av hela utbudet. 

Förklaringen till det goda golfryktet är givetvis att alla Vilamourabanorna är av yppersta 
internationell klass och flera dessutom utnyttjas som mästerskapsbanor. I samma täv-
ling där Portugal blev utsett till världens bästa golfdestination 2014 så blev Quinta do 
Lago North Course utsedd till Europas bästa nya bana. Detta efter en omfattande om-
byggnad av den 25 år gamla banan. Portugal Masters har sedan starten 2007 spelats 
på Viktoriabanan som är ritad av självaste Arnold Palmer. Den som har spelat Old 
Course, en av Algarves äldsta banor, kommer aldrig att glömma den upplevelsen. An-
tingen på grund av banans skönhet kantad med fantastiskt vackra pinjeträd eller fru-
strationen av att ha förlorat bollar i samma trädkronor.  

När nu PT Golf ökar sin satsning på long-stayresor till Vilamoura har mycket arbete lagts ner på att utforma golfpaket som är ut-
formade för olika tycke och smak. För den som verkligen vill pröva på att spela de bästa av de bästa banorna finns t.ex. paketet 
Large Oceanico Golf som rymmer 20 valfria golfrundor på Pinjal, Millenium och Laguna. Fem av dessa kan kostnadsfritt bytas ut 
mot spel på Old Course och Viktoria men även Oceanicobanorna i Almendoeira d.v.s. 
Faldo och O’Connor.  

Men för att göra en long-stayvistelse riktigt bra krävs inte bara fina golfbanor. Bland 
annat krävs ett bekvämt och trevligt boende. PT Golf har valt ut fyra alternativ. Ett av 
dem är det mycket populära Cavalo Preto som ligger vid stranden i östra utkanten av 
Quarteira. Quarteira är en gammal portugisisk fiskeby som blev stad 1999 och som 
utvecklats till ett betydande turistcentrum. Längs den vackra strandpromenaden ligger 
hotell, restauranger, caféer och barer. Vilamoura och Quarteira är sammanbyggda 
och promenaden in till Marinan i Vilamoura längs stranden är bara 2 km. PT Golf dis-
ponerar upp till 25 lägenheter på Cavalo Preto. Lägenheterna är moderna, ljusa och 
har stora öppna vardagsrum. Utbudet är begränsat och efterfrågan stor så det gäller 
att vara ute i god tid med bokningen. Golfvärd på Cavola Preto är Jan Almqvist som 
blev presenterad i PT Golfnytts novembernummer. 

Vid Marinan i Vilamoura ligger Aqua Mar. Det är ett lägenhetskomplex med 121 lägenheter varav PT Golf kan disponera upp till 
15. Vilamoura en av de förnämsta semesterorterna i Portugal. Här finns massor av hotell, restauranger, affärer och barer. På 
Vilamoura Casino kan man inte bara spela bort sina pengar utan även njuta av högklassig underhållning. Sommartid är Vila-
moura överfullt med turister och mitt i vintern mycket stilla men under den normala long-stayperioden för golfare är här ganska 
behagligt mycket människor. På Aqua Mar är det Steve Fairless som tar hand om gästerna. Steve är även erkänd sångare och 
underhållare. 

Det tredje boendet som PT Golf erbjuder i Vilamouras närområde är Lakeside i när-
heten av Quinta do Lago. Lakeside blev presenterat i PT Golfnytts februarinummer 
förra året. 

Som ett fjärde alternativ kan nu PT Golf erbjuda sex VIP-lägenheter i centrala Vila-
moura. Lägenheterna ligger i ett lägenhetskomplex kallat Europa och är av allra yp-
persta klass vad avser design, inredning och utrustning. Fem av lägenheterna har två 
till tre sovrum och en har fyra sovrum men kan anpassas mindre genom att stänga ett 
eller två sovrum. Vardagsrum och altaner är mycket väl tilltagna. Här bor man verklig-
en kungligt. 

Text och foto: Lennart Lindeberg   
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Steve, Maja och Jan utanför VIP-lägenheterna 



Vet Du om 

 att den 2-5 februari 
spelar Europatourens 
seniorer finalkval på 
Vale da Pinta? 

 att PT Golf har fått 
möjlighet att erbjuda 
ett reducerat pris på 
Vista Marina i Portimão 
fram till slutet av maj 
2015? Det finns nu 
även ett begränsat 
antal lägenheter med 
två sovrum och bad-
rum. 

 att gäster som önskar 
extra snabb internet-
uppkoppling kan hyra 
en speciell Hot Spot-
dosa? Bokas 10 dagar 
i förväg. 

 att Norwegian just nu 
lanserar prisvärda di-
rektresor mellan Kö-
penhamn och Lissabon 
i april och maj? 

 att Tavira har fått en 
svensk honorärkonsul? 

 att PT Golf har ett be-
gränsat antal media-
spelare Roku 3 för 
uthyrning? Med den får 
man via internet till-
gång till över 750 olika 
TV-kanaler och en 
mängd filmer. 

 att den 7:e februari 
öppnar igen PT Golf 
Club House i Caba-
nas? Den rökta laxen 
finns redan på plats. 

Grande Trouféu Vilamoura 

Varje år i början av december arrangerar Oceanico Golf en 
av Portugals största golftävlingar för amatörer. Oceanico 
äger fem mästerskapsbanor i Vilamoura och två i Amen-
doeira där det också finns en korthålsbana. PT Golf har ett 
väl etablerat samarbete med Oceanico och kan erbjuda 
sina gäster spel på samtliga deras banor. 

Nu kan PT Golf också erbjuda sina gäster deltagande Grande Trouféu Vilamoura. Den 5-7:e 
december spelades den 27:e upplagan av tävlingen den här gången med rekordmånga delta-
gare från PT Golf. Indelade i fyra handicapklasser spelades tävlingen den här gången omväx-
lade på Vilamoura banorna Old Course, Victoria och på Pinhal. I tävlingspaketet ingick även ett 
cocktailparty kvällen före tävlingen, en galamiddag dag 2 och prisceremoni efter tävlingen. 
Framgångsrikast svensk var Kerstin Nyström som vann damklassen i kategori fyra men flera 
andra PT Golfare gjorde hedervärda insatser på de ganska krävande banorna. 

En av dessa var PT Golfs tävlingsansvarige, Birger Bendelius, som här själv berättar om sina 
vedermödor under turneringen: 

Dag 1 Pinhal par 72 
Soligt men lite kallt på morgonen. Inget speciellt men spelade 
rätt bra. Dock med usel puttning vilket gjorde några för många 
dubbelbogeys. Slutade fäör dagen på 29:e plats av 73 delta-
gare i min klass på 79 slag netto. 

Dag 2 mästerskapsbanan Victoria par 72 
Soligt och fina förutsättningar men lite kyligt vid halv 10 då jag 
går ut. Nu börjar det hända grejor. Startar på 10:an och har då 
8 hål med mycket vatten framför mig. På mitt tredje hål (12) 
har jag ett bra utslag och har öppnat starkt. En kompis i bollen 
letar efter sin boll i ruffen och jag går dit och hjälper honom. Vi 
hittar rätt snart hans boll och jag går tillbaka till fairway men 
hittar inte min vagn. Verkar konstigt! Då ser jag en head cover 
som sticker upp i vattnet några meter ut. Vad i h-e? Hela pake-
tet inklusive vagnen har lämnat fairway och har sjunkit. Måste 
göra något. Kliver rätt ut och har vatten upp till ett känsligt 
ställe, får tag i grejorna och släpar upp utrustningen. Tungt!  
Måste ta bort sjögräs och annat innan det är dags att slå nästa 
slag. Kollar lite utrustning först. GPS har lagt av. Kikaren fungerar inte. Får lite problem med 
psyket och grejorna men spelar ändå upp mig lite mot slutet. Men en dyster dag. Slutar på 82 
netto och ligger kvar på 29 plats. 

Dag 3 Old Course par 73 
Samma fina väder och bra förutsättningar. Startar på hål 10 som är ett par 3 på cirka 150 me-
ter. Det är en spanare vid greenen som kollar var bollarna landar. Efter att spelarna markerat 
sina bollar slår nästa gäng ut. Fint organiserat. Lägger iväg en perfekt träfemma som landar på 
green. Portugiserna i min boll lyckas inte jättebra med utslaget men de är med och vi promene-
rar mot greenen. Bollen före oss avslutar sin puttning men jag kan inte hitta min boll. Vad f-n? 
Frågar killarna i bollen framför om de spelat på fel boll eller tagit upp min boll! Ingen har gjort 
det. De visar sina bollar. Portugiserna i min boll snackar också med grabbarna i bollen före men 
de har inte rört någon boll som inte är deras. Vad ska jag göra? Förlorad boll? Riktigt snurrigt. 
Då kommer spanaren fram och meddelar att han sett att min boll träffat green och stannat på 
greenen i bakkant. Jag ropar på bollen framför men de har inte tagit min boll och blir nu irrite-
rade på mig. Jag chansar och säger att spanaren sett att de tagit min boll. De går till nästa tee 
och vi diskuterar hur vi går vidare. Då kommer en kille i bollen framför tillbaka och droppar min 
boll med svarta prickar och svensk flagga på greenen, tittar surt på mig och går iväg utan kom-
mentar. Nu är förvirringen total för en liten stund. Men jag får spela min boll från det ställe han 
droppat den på. Gör ett säkert par men kokar inombords. Är så irriterad att jag måste ta en 
stänkare, en rejäl, för att lugna ner mig. 

Lyckas trots allt med att vara glad och spela på. Är inte så bra från tee denna dag men puttar 
fantastiskt. Hålar nästan allt känns det som. Håller i detta hela rundan och slutar på 75 netto. 
Denna runda var min bästa med 34 poäng. Slutar på 19 plats i tävlingen med 236 slag av 73 
spelare som spelade färdigt i denna klass.  

Om jag ska göra om detta? Absolut. Tycker detta är ett äventyr och en otrolig upplevelse att få 
spela dessa fantastiska banor. Har börjat använda bromsen på vagnen och ska idag köpa en 
ny telefon men väntar med kikare. 

Text: Lennart Lindeberg och Birger Bendelius 



På återbesök 
Efter att under några år prövat på longstay-konceptet fick vi, genom bekanta, höra talas om en al-
ternativ, och för oss okänd, arrangör  – PT Golf.  Vi bestämde oss för att prova PT Golf hösten 
2012 och bodde då under en dryg månad på Cavalo Preto i Quarteira.  Valet av arrangör och golf-
paket var ett stort lyft. Boendet och golfpaketet, med spel på Oceanicos förstklassiga banor i Vila-
moura, var suveränt.  

Paketet (Oceanico large) innehöll också fem rundor på de två banorna i  Amendoeira, vilket vi na-
turligtvis utnyttjade. Upplevelsen att, en tidig morgon i oktober, komma till Amendoeira  och njuta av 
naturen, dofterna och det rika fågellivet i kombination med fantastiska golfbanor var oslagbar. Vi 
blev båda så entusiastiska att vi, efter golfrundan, bad att få en visning av lägenheterna och boendet. Dröm om vår förtjusning när vi 
upptäckte att PT Golf, till våren 2013, inkluderat boende också i Amendoeira  i sitt utbud. Vi bokade omgående in oss för en vistelse 
våren 2013 och har sedan dess troget återvänt varje höst och vår under fyra eller fem veckor. 

Som framgått var det som ursprungligen lockade oss hit, kombinationen av en fantastisk natur med golfbanor av yppersta klass. 
Senare har vi lärt oss att uppskatta anläggningen för dess, genomgående, höga kvalité och servicenivå. Boendet är i absolut topp 
klass. Vi har svårt att tänka oss något bättre med fräscha och välutrustade lägenheter som innehåller allt man behöver för att känna 
sig som hemma. En annan viktig faktor är personalens inställning. Man blir alltid vänligt och trevligt bemött oavsett om det gäller att 
boka tid, hämta ut sin utrusning eller om det gäller någon detalj i samband med boendet. Förutom att banpersonalen gör ett gott 
arbete med att hålla banan i skick uppträder de alltid professionellt och hänsynsfullt   

Tillgängligheten till banorna är bra. Det är vid ytterst få tillfällen som det har varit svårt att få starttider. Med lite framförhållning (och 
god hjälp av våra golfvärdar) går det bra att parera speciella event och tävlingar som arrangeras. Träningsmöjligheterna är nära nog 
obegränsade. Anläggningen har en fantastisk driving range med grästees samt, inte minst, en mycket fin korthålsbana om nio hål.   

Sammantaget tycker vi att detta är ett golf- och naturparadis som, med en kortare biltur, är enkelt att kombinera med bad i havet 
och tillgång till restauranger och affärer. 

Lena & Sten Holmberg 

P.S Vi har redan anmält intresse för att återkomma i mars  D.S. 

Orienteringskarta över PT Golfs boenden i Algarve 

Algarve drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards är en del av World Travel Awards som 

betraktas som turistindustrins motsvarighet till filmindu-

strins Oscar. 2014 utsågs Portugal till världens bästa golf-

destination.  

PT Golf är en skandinavisk arrangör av golfresor med inriktning 

helt på Algarve i Portugal. Genom avtal med 31 olika golfbanor 

och 17 olika boenden har PT Golf marknadens största utbud i 

Algarve för skandinaviska golfturister. PT Golf startades för 8 år. 

Vaggan stod i pittoreska Tavira i östra Algarve och här finns 

fortfarande huvudkontoret.  

Steg för steg har verksamheten utvecklats. Som kartan nedan 

visar finns PT Golf på plats från Lagos i väster till Tavira i öster. 

För varje boende finns PT Golfs egna golfvärdar som brinner för 

att göra vistelsen så angenäm som möjligt för sina gäster. På 

programmet står ett stort utbud av tävlingar, utflykter och andra 

sociala aktiviteter från mingel i baren till middagar med under-

hållning. 

PT Golf är i första hand inriktat på så kallad longstay-vistelse, 

d.v.s. boende i bekväma, välutrustade lägenheter med möjlighet 

till självhushållning under en eller flera månader. Säsongen 

börjar normalt i slutet av september och pågår fram till början av 

maj månad. Under jul- och nyårshelgerna går verksamheten på 

sparlåga och de flesta golfvärdarna åker också hem för att fira 

helgerna på hemmaplan. Ett växande antal gäster väljer att 

stanna kvar och då erbjuder tavirakontoret service med bl.a. 

golftävlingar även under den här tiden. 

En paketresa med PT Golf innehåller alltid ett boende i toppmo-

derna, möblerade lägenheter och med tillgång till internet och 

svenska SVT World. Vidare ingår ett valfritt antal golfrundor på 

ett urval av olika banor. På vissa ställen kan man välja att pröva 

upp till 8 olika golfbanor. PT Golf tillhandahåller även hyrbilar 

som kan tas ut och lämnas i Faro eller på Lissabon flygplats 

beroende på hur gästen väljer att disponera sin flygresa. 

En anledning till att Portugal utsetts till inte bara Europas bästa 

golf-land utan bäst i världen är inte bara de fantastiska golfba-

norna utan också det härliga klimatet. Längs algarvekusten har 

ingen sett snö men någon köldgrad kan finnas en tidig vintermor-

gon med lätt frost på greenerna. Antalet soltimmar per år är 

högst i Europa men visst regnar det någon gång ibland vilket ger 

golfbanorna deras utmärkta kondition. Portugiserna är mycket 

gästvänliga och i Algarve talar de flesta en bra engelska så det 

är lätt att göra sig förstådd. 

Har Du nu blivit intresserad kan Du givetvis ta reda på mer ge-

nom att gå in på vår hemsida www.ptgolf.se. Där kan Du även 

prenumerera på vårt nyhetsbrev, PT Golfnytt, som under säsong 

kommer ut varje månad med information om livet på algarvekus-

ten. Naturligtvis är Du också välkommen att ringa vårt service-

kontor i Tavira. Det gör Du enklast med ett svenskt lokalsamtal 

till 040 693 76 76 där Du får tala med en svensktalande person 

på vår kundtjänst. 

 

http://www.ptgolf.se


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 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: erica_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 

Dag Tavira Vilamoura Portimão Lagos 

1 Tävl. Benamor    

2 Golfyoga  Penina sällskapsgolf Penina sällskapsgolf 

3  Sällskapsgolf Vila Sol Faldo sällskapsgolf   

4 Tävl. Benamor Tävling Gramacho Tävl.Gramacho Tävl.Gramacho 

5 Golfyoga    

6  Tävling Vila Sol   

7  Mingel   

8 Tävl. Q d Vale Tävling Pinta Sagados sällskapsgolf Sagados sällskapsgolf 

9 Stadsvandring Sällskapsg O’Connor   

10 Utflykt Korkfabriken  Tävl. Palmares+AGR 

Academy sällskapsgolf 

Tävl. Palmares+mingel 

11 Tävl. Benamor  Tävling Vila Sol   

12 Golfyoga Tävl. Silves&Millennium Silves sällskapsgolf Silves sällskapsgolf 

13 Trivselkväll Gemensam middag   

14 Dans Amendoeira (AGR) Utflykt Olivlunden+Faldo Tävl.Espiche+dans AGR Tävl.Espiche+dans AGR 

15 Tävl. Benamor    

16 Olivlunden+golfyoga Tävl. M Rei+Gramacho Tävl. Morgado Tävl. Morgado 

17 Vinprovning Tävling Laguna Tävl. S Antonio Tävl. S Antonio+mingel 

18 Tävl. Castro Marim  Tävl. O´Connor  

19 Golfyoga    

20 Vandring i bergen Tävl. Vila Sol+Gramacho Tävl. Pinta Tävl. Pinta 

21     

22   Tävl. Boavista+Carvery Tävl. Boavista+Carvery 

23 Tävl. Benamor+golfyoga Tävling Pinhal AGR Acad. Sällskapsg.  

24 Trivselkväll Tävl Pinta+sällsk Vila Sol Tävl. Alamos+Faldo Tävl. Alamos+mingel 

25 Workshop tryck på tyg  Tävl. Penina+Vingård Tävl. Penina+Vingård 

26 Tävl. Benamor +golfyoga    

27 Vinprovning Kvällsgolf Amendoeira   

28  Tävl. Gramacho&Vila Sol Tävl.Salgados Tävl.Salgados 

Månadsprogram februari 

Ny profil på PT Golf i Tavira 

Den riktigt uppmärksamme läsaren har kanske upp-
täckt att Susanne Gerjy försvunnit i kontaktförteck-
ningen till höger. Hennes ersättare är nu Erica Ha-
genfeldt som tillsammans med Peter svarar på för-
frågningar, skickar ut offerter och gör bokningar vid 
PT Golfs servicekontor i Tavira. 

Erica är född i Italien, som riktigt liten har hon bott i 
Örebro men flyttade med sina svenska föräldrar 
redan som fyraåring till Estoril utanför Lissabon. Hon 
har gått på internatskola i Sverige men återvände till 
Portugal för att jobba i hotell- och restaurangbran-
schen. 1993 återvände Erica till Sverige för att ge 
sin då fyraårige son en svensk uppväxt. På portugisiska ambassaden i Stockholm var Erica 
under flera år översättare och ambassadsekreterare.  Innan hon 2009 flyttade tillbaka till 
Portugal. 

Med bas i Estoril har Erica jobbat på call center och varit free-lance översättare. Detta till en 
dag i slutet av förra året när Göran Westerlund ringde och övertygade henne om att flytta till 
PT Golf och Tavira. Rubb och stubb blev flyttat på 10 dagar och nu är Erica bosatt strax ut-
anför Tavira. 


