
PT GOLFNYTT 

Säsongen 2014/2015 går mot sitt slut 
De flesta gäster har nu åkt hem. Dock inte alla. Fler och fler verkar uppskatta att stanna kvar även i maj månad innan de 
återvänder till den skandinaviska våren. När vi summerar den gångna perioden ser vi med glädje att antalet golfare som 
reser med PT Golf fortsätter att öka. Vi är fullt medvetna om att det finns förbättringar att göra men är mycket glada åt att så 
många väljer att år efter år fortsätter att resa och bo med oss. 70 % av våra gäster i år har även tidigare rest med oss. 

Vi tittar nu fram mot nästa säsong och planeringen är i full gång. Redan har över 1000 gäster bokat in sig. Inspirerade av 
samtal med våra gäster har vi nu beslutat att bredda vårt utbud. Huvudfokus kommer även fortsättningsvis att ligga på Al-
garve men vi kommer även erbjuda ett nytt boende i Lissabonområdet och ett för oss helt nytt alternativ i västra Spanien. 

I det här numret av PT Golfnytt har vi bett vår redaktör att spegla lite av vad våra gäster har att vänta sig om de väljer något 
av dessa erbjudanden. 

Vi vill gärna tacka alla gäster från den gångna 
säsongen och hälsa både gamla och nya gol-
fare välkomna på en ny resa med PT Golf 
2015/16. 

All personal på PT Golf 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Maj 2015/4 

 
Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014 Portugal till världens bästa golfdestination 

PT Golf erbjuder golfresor för SHORT & LONGSTAY vistelser till alla populära golfområden i Algarve 

Islantilla i västra Spanien 
En dag i slutet av april kom det ett telefonsamtal från Göran Westerlund. ”Jag och Christian sitter här i Spanien och har just 
träffat ett avtal som innebär att vi skall börja erbjuda longstay-boenden hit. Nu vill vi att Du skall ta med Dig Barbro och 
prova på hur det är att bo och spela golf här ett dygn så att Du sedan kan beskriva det för våra gäster.” 

Platsen i fråga visade sig vara Islantilla som ligger vid Atlantkusten i Andalusien i västra Spanien. Från Tavira är det bara 
55 km och med bil tar resan 45 minuter. Hotell- och lägenhetskomplexet som PT Golf tecknat avtal med heter AMA Hotels 
& Health Retreats. Anläggningen byggdes för 10 år sedan och har under många år ägts av en holländsk bank. För ett drygt 
år sedan köptes alltihop av två holländare som nu storsatsar.  

När vi kommer dit vid lunchtid får vi ett varmt välkomnande i den dygnet-runt bemannade receptionsdisken. Vi är väntade 
och det märks tydligt att hotellet har stora förväntningar på att samarbetet med PT Golf skall locka många gäster under den 
period som annars är en lågsäsong för dem. Marta Canete är Guest Relations Manager och visar oss vår lägenhet och tar 
oss med på en rundvandring för att presentera hela anläggningen. Vår oro för språkproblem kommer helt på skam Denna 
unga Sevillatös talar en utmärkt engelska, vilket för övrigt visar sig vara fallet med de flesta anställda vid hotellet. 

När vi träffar hotellets chef, Domingo Delgado, så får vi veta att AMA Hotels vill vara ett fyrstjärnigt hotell som 
upplevs som ett femstjärnigt. Alltså vill man skapa ett utrymme för att alltid kunna överträffa förväntningar. Det 
låter som en spännande utmaning som vi önskar dem all framgång med. 

Lägenheten vi får är smakfullt inred med två sovrum, ett trevligt vardagsrum, 
en stor toalett med dusch och ett fullt utrustat kök. I lägenheten finns allt 
man kan önska sig av TV, internet, luftkonditionering m.m. Balkongen ligger 

med utsikt mot golfbanan. Varje lägenhet har egen parkeringsplats i källarplanet. 

Under vårt korta besök äter vi alla våra måltider i en av hotellet restauranter. Man kan 
välja mellan en pool bar, en högklassig vanlig restaurant och en restaurant med ambition 
att på sikt skaffa sig stjärnor i Guide Michelin. I den senare kan man till det facila priset av 
90 EUR få en tolvrätters meny. Vi väljer den vanliga restauranten och blir riktig nöjda med 
både service och mat. 

Forts. sid 2. 



 

Alla boenden har fri tillgång till områdets gym och poo-
ler. Det finns en stor badpool, en barnpool och en upp-
värmd inomhuspool. Det finns även en separat tränings-
pool för dem som vill motionssimma. Basta kan man 
göra på många olika sätt. Efter den mer traditionella 
bastun kan man kyla sig med en snödusch eller i ett 
iskallt bad. Lite mer ovanligt är det med den infraröda 
bastun. Temperaturen här är nära kroppstemperaturen. 
Istället är det infraröd strålning som penetrerar kroppen 
och påstås göra underverk med muskler, leder, hud 
m.m. Helt nytt för undertecknad är också den s.k. Cryosaunan. Här går man in i ett kabinett 
med minus 160 grader. Hudtemperaturen sänks från ordinarie 32 grader till något mellan 5 
och 12 grader som sedan bibehålls i 3 minuter. Vi utlovas häpnadsväckande resultat men 
avstår från att pröva på det här den här gången. 

Ansvarig för hotellet hälsoprofilering är den kubanske läkaren Eric och hans holländska sjuk-
sköterska Johnny. Båda bor på hotellet och finns i princip tillgängliga dygnet runt. Utöver att 
ta hand om sjukdomar och olycksfall erbjuder de olika program för rehabilitering, viktminsk-
ning, avgiftning, avstressning och fysisk träning. I doktor Erics team ingår också näringsfysio-
loger och personliga tränare. På plats finns även massörer, hudterapeuter och andra skön-
hetsbehandlare. 

För de flesta PT Golfgäster är det dock golfen som är 
den viktigaste fysiska aktiviteten. Det är bara 400 me-
ters promenad till klubbhuset för Islantilla Golf Resort.  
Härifrån utgår tre 9-hålsslingor med olika svårighets-
grad som kan kombineras efter önskemål. Hela banan 
slingrar sig runt inom bebyggelsen av semesterhus, 
lägenhetskomplex och hotell. Trots närheten till husen 
upplever man aldrig banan som trång. Vi väljer att 
spela den kombination som är vanligast vid stora täv-
lingar d.v.s. först den lättare gröna slingan och sedan 
den svåraste blåa slingan. De första nio hålen är 
ganska platta och okomplicerade om man bara lyckas 

undvika tallarna som kantar hålen och ibland även kan förekomma ute på fairway. 

Med en bra start blir de nästa mer utmanande nio hålen lättare att spela. Här finns bland annat ett par trehål där greenen ligger 
alldeles bakom en stor sjö. Hål sex och sju ligger nedanför AMA Hotel och de redan ganska svåra hålen blir inte lättare av att 
man kan ha andra PT Golfgäster som åskådare. Hål sju är par fem och efter en bra drive får man att besluta sig för hur man skall 
passera två ravinslänter som båda är klassade som vattenhinder. Den fege spelar fram men riskerar då som jag att gå för långt 
och fastna i ravinen. Ett annat alternativ är att landa på den lilla fairwayytan mellan ravinerna. Den riktigt långtslående bör inte ha 
några större problem att ta sig över båda hindren på sitt andraslag och sedan ha mindre än 145 meter kvar in till green. 

Min kära hustru och jag är helt överens om att banan är mycket omväxlande och trevlig att spela. Banan togs i bruk 1992 och var 
under 90-talet värd för Spanska PGA-mästerskapen, PGA Challenger Tour och PGA European Tour. Sedan har stortävlingarna 
uteblivit vilket möjligen kan förklaras med läget mitt inne i bebyggt område och de risker som följer när man slår en sned 280 me-
ters drive. 

För den som vill förbättra sitt golfspel under sin vistelse finns det en imponerande träningsanläggning med en stor drivingrange 
med väl utmärkta mål och generösa ytor för träning av det korta spelet. 

Värt att nämna är att PT Golf avser att erbjuda golfpaket med spel på Islantilla med valfritt 
spel även på minst sju andra banor i närområdet. Närmare information kommer att finnas 
på PT Golfs hemsida www.ptgolf.se. 

Innan vi nöjda reser hem till Cabanas de Tavira förvisar vi oss om att det även finns intres-
santa utflyktsmål i närheten. Både AMA Hotel och PT Golfs gästvärdar kommer att anordna 
olika utflykter. Givet resmål är Sevilla som ligger bara en timmes bilresa bort. Det är heller 
inte långt till Doñana nationalpark med ett unikt artrikt djurliv. Vi får också tipset av persona-
len på AMA att en resa norrut mot bergen runt Aracena är en upplevelse.  

Nedanför golfområdet ligger själva byn Islantilla med bland annat två större shoppingområ-
den. Här finns allahanda butiker inklusive två större livsmedelsbutiker. Här ligger även en 
mängd restauranter och caféer. Längs stranden går en fin strandpromenad och man kan 
givetvis även välja att ta sin promenad på sandstranden som sträcker sig milsvid längs Atlantkusten. 

Vi återvänder nöjda tillbaka till Portugal övertygade om att detta kommer att vara ett mycket intressant alternativ för de som vill 
resa med PT Golf och som uppskattar deras upplägg med ett rikt erbjudande med tävlingar och andra aktiviteter organiserade av 
golfvärdar med lokalkännedom och känsla för vad skandinaviska golfresenärer behöver och förväntar sig. 

Text: Lennart Lindeberg 

Foto: Barbro Lindeberg 

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  Thorstensson 
 
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 / Tävlingsansvariga - Birger 
Bendelius 
Mobil Portugal: +351 910 633 233 
Ewa Bendelius 
Mobil Portugal: +351 910 633 257 
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 

Nytt 14-dagarsboende i Estoril-Cascais 
PT Golf delar helt Golf Travel Awards uppfattning att Portugal är världens bästa golfdestination. 
För att vara mer exakt menar PT Golf att Algarve är Portugals bästa golfdestination. Vi är dock 
väl medvetna om att många golfresenärer vill kombinera sin golfresa med ett storstadsbesök. 
Därför erbjuder PT Golf sina resenärer ett s.k. stay over-alternativ med boende på luxuösa Ho-
tell Palacio i Estoril med tre alternativt sju nätter. Många har utnyttjat och uppskattat denna möj-
lighet. 

Nu kommer PT Golf med ett 
nytt erbjudande med ett ”mini 
longstay” i Lissabonområdet. 
Den här gången har vi valt 
det något mindre luxuösa 
men fortsatt högklassiga 
lägenhetshotellet Estoril 
Eden beläget vid kusten i 
Monte Estoril på gångavstånd till både Cascais och Estoril. Man 
bor 14 nätter i en stor charmig studio med pentry med möjlighet 
för egen matlagning. I golfpaketen ingår 10 golfrundor på när-
belägna Estorils 27-hålsbana. Man kan även välja att spela på 
golfklubbarna Belas och Quinta do Marinha. 

Hotellet är fyrstjärnigt och har tillgång till flera restauranter, 
både inomhus- och utomhus-pool, gym, bastu och massage. Fri 
WiFi ingår naturligtvis. 

Med den hyrbil som ingår i erbjudandet når man lätt golfba-
norna och många andra in-
tressanta utflyktsmål i Lissa-
bonområdet. När man vill 
besöka Lissabon bör man 
däremot låta bilen stå och ta 
tåget som snabbt tar en in till 
centrala Lissabon. Det går 
även att göra stopp på vägen. 
Inne i Lissabon gäller bäst 
allmänna kommunikationer 
med buss, tunnelbana, tuk-
tuk och spårvagn eller varför 
inte använda apostlahästarna. 

I vanlig PT Golfordning finns golfvärd på plats som hjälper tillrätta, ordnar golftävlingar och 
andra aktiviteter. 

Det finns mycket information på nätet om vad man kan se och uppleva i Lissabon. Varför inte 
även läsa artikeln i föregående PT Golfnytt där vår redaktör beskrev sina upplevelser från sitt 
besök på Hotel Palacio och Lissabon. Numret kan laddas ner på http://ptgolf.se/ptgolfnytt.html. 

Mer information om vårt erbjudande finns på vår hemsida www.ptgolf.se. 

http://ptgolf.se/ptgolfnytt.html

