
PT GOLF EXTRA 

Vi vill på detta sätt uttrycka Vårt Varma Tack till alla gäster som valt att resa med PT Golf. 

Det stora antalet intresseanmälningar för höstsäsongen och även för nästa vårsäsong indikerar också att personalen på 

bokningskontoret samt våra golfvärdar gjort ett utmärkt jobb. Tack även till er! 

Vill du resa med oss även 2016/17, vänta inte för länge med din intresseanmälan, vissa boenden blir snabbt uppbokade.  

Golfsäsongen lider mot sitt slut, golfarna lämnar Algarve till sol- och badsugna turister som är redo att inta sandstränderna. 

PTGolf har haft en säsong som slagit tidigare rekord. Många av våra boenden längs Algarvekusten har varit fullbokade och 

vårt nya golfpaket i Västra Spanien har fallit mycket väl ut. 

Gamla som nya gäster har haft en händelserik tid med mycket golf samt aktiviteter som vinprovning, fado- och jazzkvällar, 

middagar, mingel och inte minst alla former av tävlingar.  Över hundra tävlingar har genomförts under våren!  Intresset för 

tävlingar har aldrig varit större och flera tävlingar bokades snabbt upp. 

En nyhet för säsongen var möjligheten för gästen att boka tid för sällskapsspel i gästmodulens  ”Boka tid”.  Flera gäster 

valde att boka sina tider via denna tjänst men möjligheten att själv boka direkt till den golfbana man önskar spela kvarstår 

förstås. 

Under sommaren kommer en fortsatt utvärdering och utveckling av såväl gästmodulen som tävlingsverksamheten och          

”Boka tid” att ske. Vad kan bli bättre? Vilka förändringar underlättar för gästerna?  Ja, det finns flera frågor att ta ställning till. 

Många kloka synpunkter från er gäster har vi också tacksamt noterat! 

Hjärtligt välkomna  till en ny spännande säsong med PTGolf! 

Göran & Christian Westerlund 

 

                                                                                                                                                                               

                                        

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal April 2016 

 
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. 
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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/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
-Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Lena & Bo Ulltin 
 Lola & Stefan Holm  
 Helene & Staffan  
 Hård af Segerstad   
 Anette & Kjell Tornberg 
 Meta & Rolf Skoglund 
 
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 

Visste du, att 

      Algarves befolkning ökar 

från 395.000 invånare till 

över 1 miljon när semester-

boendena fylls i juni/juli 

 Kerstin Källbäck gjorde en 
HIO på Palmares hål nr 12 
86 m den 17 april. Andra 
kvinnan som  fick till det i 
vår. Fin golfhandduk med 
alla data väntar på Kerstin! 
Kom igen grabbar!! 

 PTGolf bytt tillbaka till Hertz  
bilar då mängden golfare i 
mars blev fler än Auto-
jardims  bilpark mäktade. 

 redaktören har fått många 
glada tillrop och  upp-
muntran  under säsongen 
samt både goda och mindre 
goda golfhistorier. 

 tillgängligheten på golfba-
norna i december-februari är 
mycket större  och det är 
vanligen bra golfväder. 

      Vänstäder                    

Vårt troget återvändande ”Silverpeggsgäng” 

från Ystad har besökt Tavira för 11e året i rad 

och spelat golf i april. Vänskapsbesök gjordes 

på Taviras fullmäktigeresidens där Mr Jorge 

Botelho, president för Tavira kommun, tog 

emot för trevligt samtal och utbyte av små 

presenter skedde. Bland dessa fanns en   

Wallanderbok på engelska!                                           

Ystad representerades av kommunfullmäkti-

ges ordförande Kaj Jönsson samt                  

K. G. Svensson som representerade Ystads 

Saltsjöbad. Mr Jorge Botelho inbjöds att be-

söka Ystad och bo på Ystads Saltsjöbad. 


