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Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

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

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

Fick en pratstund med Gunilla och Margith efter första veckan 

härnere och då var de mycket nöjda och glada. De stortrivs både 

med sitt sprillans nya boende och med läget, såväl som med 

golfbanorna. Speciellt förtjusta är de i Gramacho och Pinta som 

de har närmast till. De kunde dessutom glädja sig.åt att de upp-

graderats med en Fiat 500L vid ankomsten till Faro. De har båda 

rest med PTGolf åtskilliga gånger och bott på många av orterna 

längs  Algarvekusten men känner sig kanske mest hemma i det 

här området. Anledningen till deras val är också att golfpaketet 

omfattar hela 13 banor, varav de flesta i närområdet.  De har 

tidigare rest med sina respektive, men är numera båda änkor.  

Deras vänskap  inleddes för många år sedan på Väsby GK. 

Casas Mourim är ett litet radhusområde som ligger högt över 

havet och på endast 10-12 min promenerar de till den vackra lilla 

byn Carvoeiro, med många restauranger och barer. En promenad runt byn och tillbaka till boendet igen tar ca 40 min.    

Även vädret har varit på ett strålande humör denna vecka. Ett par dagar drog det in lite kyliga vindar från norr men då    

passade Gunilla och Margith på att besöka vingården                   

Quinta dos Vales i Estombar,  prova viner och restauranger.                                           

Nu längtar de bara efter att tävlingarna ska dra igång!  

Först på banan 2017 - Gunilla och Margith!  Och de första gästerna som checkade in på vårt senaste boende, 

Casas Mourim, Carvoeiro.  

Text och bild, där inget annat anges, Lena Ulltin 
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PESTANA - en av Algarves största golfbaneägare (pestana betyder ögonfrans red.anm) 

Pestana äger fem banor på västra Algarve, Vila Sol i Vilamoura, Silves, Alto, Gramacho och Pinta.  

Här följer en närmare presentation av Gramacho och Vale da Pinta. Dessa ligger grannar i området Lagoa, mot Portimão. 

Båda banorna är populära bland såväl PT Golfare som andra besökare och är därför flitigt bokade. De närmaste PT Golf 

boendena finns i Carvoeiro, Portimão och Alvor.  De är båda belägna i det för Algarve så typiska, grönskande, böljande 

landskap och har en småkuperad terräng.  

Gramacho är från 1991 och designades av amerikanen Ronald Fream med hjälp av Nick Price.  Idag 18 hål par 72. Från 

det vackra klubbhuset och restaurangen har man utsikt över hela 18:e hålet. Trevligt att sitta där och se kända och okända 

ansikten avsluta rundan inför publiken på 1:a parkett.  Banan byggdes ursprungligen som en 9-håls bana med två greener 

på varje hål, men utökades ganska snart till en 18-håls bana. Idag har vissa hål fortfarande två greener, vilket gör den till 

en mycket varierad bana.  Den är inte särskilt lång så det krävs mer precision än längd för att lämna banan med en bra 

score.  Gramacho har varit värd för Ladies Portuguese Open ett flertal gånger. De senaste 17 åren har Gramacho varit 

kvalbana till European Senior Golf Tour i slutet av januari. Vill du spela en bana i absolut toppskick ska du spela där i må-

nadsskiftet jan/feb. 

Vale da Pinta från 1992 är grannbanan, också den skapad av Ronald Fream. Denna bana med 18 

hål par 71 har en liknande karaktär som Gramacho. Lätt kuperat landskap i vackra omgivningar 

med strategiska bunkrar. I omgivningen hittar du oliv-, fikon-, mandel- och Johannesbrödsträd.  

Härfågeln trivs här! 

Från klubbhuset och restaurangen har man utsikt över hål 1 och greenen på hål 2.  Rundan avslutas med ett långt par 5, 

oftast i motljus och med en utmanande backe upp mot den svalkande drycken i klubbhuset. Här har finalkvalet till Euro-

pean Senior Tour spelats de senaste nio åren i början av februari. Pinta är oftast mycket välskött och i bra kondition, men 

är förstås lite extra vässad i slutet av januari och början av februari p g a touren. 

Närmare Ferragudo, i samma område, har arbetet med en tredje bana börjat och vi kan se fram emot att få ytterligare en 
bana att spela på.  Före eller efter spel på Gramacho eller Pinta ska du passa på att besöka fiskebyn Ferragudo med det 
lilla torget där man kan ta sig en kopp kaffe eller en matbit vid någon av restaurangerna . 



PORTUGAL OPEN är nu tillbaka på det europeiska spelschemat 

Efter sju års uppehåll får Portugal 2017 åter arrangera denna mästerskapstävling. Tävlingen kommer att                                    

spelas på Morgado Golf Resort ,utanför Portimão, 11-14 maj. Du som har tillfälle, varför inte pröva en     

Europatourbana!? 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

Portugal Masters spelas även i år på Victoria i Vilamoura, med början den 21 sep.      

Vackert minnesmärke i Portimão 

Vid hamnen i Portimão finns detta fina monument till minne av de kvinnor som arbetade i stadens forna 

sardinfabrik (numera ett museum). Här arbetade huvudsakligen kvinnor i början av 1900-talet med att 

rensa, salta och packa sardiner i vackert utsmyckade konservaskar. De ammade sina barn under arbetet 

men kunde även lämna dem på den tidens ”dagis” på fabriken. De hade nog svårt att föreställa sig att den 

då så viktiga sardinnäringen 50 år senare skulle vara ersatt av massturism. Golfspelarna på Algarve har 

förmodligen numera överstigit antalet sardiner… 

Skulptris: Paula Hespania 

2008          

  



KONTAKTA OSS 
 
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 
 Britt & Per Landgren 
 Anita Ahlström 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Lena & Bo Ulltin 
 Eleonor & Valter Thuresson 
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
  
 
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 
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IKEA ALGARVE, beläget mellan Faro och Loulé, öppnar sina portar i 

mars i år. Det kommer att bli ett av världens modernaste möbelvaruhus¨på 

8000 kvm. Övriga 110  butiker  i detta gigantiska handelsområde kommer 

att öppna sommaren 2018. Flaggskeppet IKEA, kommer att sysselsätta ca 

3000 människor. IKEA har investerat 200 miljoner Euro i detta projekt som 

lär bli mycket  ”familjevänligt” och på en yta av 82 000 kvm även inkludera 

biografer, teater och restauranger samt en aktivitetspark för barnen medan 

föräldrarna shoppar. 

  

Har du undrat  över varför det skiljer en timme mellan por-

tugisisk och spansk tid? 

Spanien vill åter vara i samma tidszon som Portugal och detta diskuteras nu i 

Spanien. Fatima Banes, den spanska arbetsmarknads- och socialministern 

har lämnat in en proposition till riksdagen om att klockorna ska ställas tillbaka 

en timme för att Spanien och Portugal ska ha samma tid. Anledningen att 

Spanien ligger en timme före är att den spanske diktatorn Franco ändrade 

tidszonen 1942 för att vara solidarisk med sina 

allierade, nazityskarna.                                       

Vi får se vad som händer i frågan men du som 

spelar golf i båda länderna får än så länge hålla 

reda på de olika tiderna! 

        Textilkonstnär Nicky Chubb visar sina mandelträd på Corte Real, Albufeira 

  


