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Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Mars 2016/2 

 
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. 

De vackraste kalkstensklipporna hittar du i Marinha! 

Har du inte varit där och sett dem bör du inte missa det! Kör EN125, mitt 

emot den Internationella skolan Nobel, som ligger mellan Alcantarilha och 

Lagoa, finns ett avtag där det står Albandeira, Marinha, Benagil. 

En slingrande väg för dig till Albandeira, den välkända fotbollsprofilen Luis 

Figos hemtrakt. Där har han en fantastisk hotellanläggning med radhus i 

brittisk stil. Ett mycket fridfullt ställe i lantlig miljö! Sätt dig ned vid poolen 

eller  simma i den så har du hela havet nedanför! 

Kör du sen kustvägen västerut kommer du till Marinha. Här är de flesta vy-

kort från Algarvekusten fotade så passa på att bränn av några kort! Det 

finns inga restauranger här men väl bord och bänkar för den som tagit med 

sig matsäck. Vandringsleden går mot Carvoeiro, högt uppe på klinten. Fort-

sätter du längre västerut kommer du tilI Benagil, som har ett par restau-

ranger. Den ena med skaldjur som specialitet och båda med sagolik utsikt. 

På terassen kan man förstås också bara ta en kopp kaffe i solen. Nedanför 

finns en liten vik att svalka sig i, om man vill, samt ett litet café vid sidan av 

fiskebåtarna.  

Går du åt andra hållet från Marinha leder en trappa dig ned till en vack-

er strand mellan klipporna. Vandringsleden fortsätter sedan österut till          

Senhora da Rocha, udden vid Armacao de Péra. 

 

 

 

                   Möt ett av alla våra gästpar... 



 

. 
Pionjärer  Pensionärer  PTGolf-resenärer 

Med de tre orden ringar vi in Birgitta och Lars Knutson, som i 

likhet med många andra gäster återkommer till Algarve och PT Golf 

varje år, ibland både vår och höst. 

Året 2010 inledde vi vårt ”longstay”. Birgitta hade slutat jobba sedan 

ett par år och jag var 63 år och meddelade mitt jobb att nu skall jag 

spela golf på heltid. Under 2015 har vi bytt villa i Västerås mot lägen-

het i Tyresö för att komma närmare barn och barnbarn men också 

för att lättare kunna lämna hemmet. Gräsklippning och husunderhåll 

har vi numera bakom oss.  

När började ni resa till Portugal med PT Golf? 

Våren 2010, när jag gått i pension, åkte vi med Golf Plaisir till El Rompido i Spanien. Vi var inte 

nöjda med den vistelsen av flera olika skäl. Där fick vi höra talas om PT Golf och deras verksam-

het i Tavira. Väl hemma fortsatte vi efterhöra oss om PT och jag hade en del samtal med Göran 

Westerlund och även Åke Levin, som då var involverad i verksamheten. Dessa båda herrar över-

tygade oss om fördelarna med Portugal; PT Golfs upplägg, den vackra byn Tavira och de sympa-

tiska portugiserna. Vi bestämde oss för att prova en resa med PT Golf och på den vägen är det.  

Vad är det som avgör hur länge ni stannar varje gång? 

Under de här sex åren har vistelserna varierat mellan 4-6 veckor. Vi har fyra 

barn och fem barnbarn och när vi är på hemmaplan är det en hel del aktivite-

ter kring familjen som avgör när vi reser och hur länge. På sommarhalvåret 

åker vi husbil och spelar golf och det gör att vi helst åker till Portugal lite   

senare på hösten och lite tidigare på våren.  

Vilka av PT Golfs boenden har ni erfarenhet av? 

Vi har bott flera perioder på Morgado i Tavira, i samma lägenhet. Men efter några år ville vi prova 

annat boende och nya golfbanor. Det blev då Belmar i Lagos där vi stortrivdes. Vi bodde där i två 

omgångar. Under vistelsen i Lagos besökte vi Luz och blev förtjusta i den vackra lilla byn och i 

höstas bodde vi på Baia da Luz i närmare sex veckor. Fantastiska lägenheter på båda ställena. 

Nu skall vi prova budgetalternativet på Pomar i Cabanas. Vi kommer att bo där två månader. 

Under den perioden kommer tre av våra barn med familjer att vara där en vecka vardera. Det ser 

vi fram emot. De flesta i familjen är golfare… naturligtvis! 

Berätta lite om vad ni gör på Algarve när ni inte spelar golf? 

Så fort tillfälle ges passar vi på att gå långpromenader varvat med lite jogging och vi nyttjar gärna 

hotellens gym. Vi deltar ofta i PT Golfs tävlingar, mingel, middagar och utflykter. Vi försöker 

också hinna med egna utflykter, gärna upp i bergen. På resorna har vi också fått många goda 

vänner som vi umgås med här nere men även hemma i Sverige under sommarhalvåret.  

Något särskilt minne ni vill berätta om? 

Vid ett tillfälle när vi, tillsammans med goda vänner, gjort en dagsutflykt uppe i bergen låg tidvatt-

net på från havet samtidigt som det regnat i bergen. Det blev då översvämning på hemvägen 

nära Tavira. Vi såg staden men kom inte över vattenmassorna. Tre husbilar hade stannat för att 

övernatta. Vi tvingades vända om upp i bergen och hitta annan nedfart. Som tur var var bilen 

fulltankad när vi startade resan och vi hade var sitt äpple… Fyra timmar försenade och utsvultna 

var vi tillbaka. Det var ett litet äventyr där vi fick känna på lite av naturens krafter.  



PT Golf Club House i Cabanas 

       

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Visste du, att 

      Portugal fick ny presi-

dent  24 jan. Marcelo 

Rebelo de Sousa heter 

han. Från Socialdemo-

kratiska partiet, som i 

Portugal är borgerligt. 

      Tavira har en Camera 

Obscura i gamla vat-

tentornet, bredvid kyr-

kan S:a Maria. Väl värt 

ett besök! 

      på Vela2 i S:a Mar-

garida, utanför Tavira, 

får du äta så mycket 

nygrillad fisk du orkar. 

Trivsamt och jättegott! 

      ett ställe med liknande 

koncept fast mer som 

ett hål i väggen finns i 

Armacao de Pera  och 

heter  Zé Leiteiro. 

Sjukvården på Algarve fungerar väl! 

Skulle oturen vara framme och du blir tvungen att uppsöka/läggas in på    

sjukhus här kan jag berätta lite från egna erfarenheter. Det är inget att oroas 

över, man blir proffsigt bemött och väl omhändertagen. 

Under 2015 hade jag fått två nya höftproteser hemma i Sverige. Trodde jag var färdig med  

sjukvården för ett tag och återvände till Algarve för att fortsätta min rehabilitering parallellt med 

golfvärdsjobbet.  

Redan första veckan började jag känna mig dålig. Misstänkte att det kunde vara diverticulit 

(tarmfickor) som jag haft tidigare. Kände dock inte igen symptomen. Nu hade jag rejält ont på 

den högra sidan istället för den vänstra. Kräkningar var också något nytt. Jag googlade mig 

fram och såg att dessa symptom stämde väl in på blindtarmsinflammation. Med det lilla tillägget 

att sjukdomen sällan uppträder hos personer över 30 år. Då sorterade jag bort det och avvak-

tade läget igen. Ville ju inte åka till sjukhuset i onödan. 

Efter ett par dagar blev jag allt sämre och nu fanns inget alternativ. Jag plockade fram pass 

och försäkringshandlingar och åkte in till Hospital Particular i Alvor. Hade hört att man kanske 

ska undvika det statliga storsjukhuset i Portimao, där vi bor. 

Jag fick snabbt träffa en läkare och skickades på provtagning och kontraströntgen. Hade sky-

höga värden och blev inlagd direkt. De gjorde en akut blindtarmsoperation och jag fick stanna 

en vecka på sjukhuset. Läkare och sköterskor var mycket vänliga och gjorde ett bra jobb, ärren 

syns knappt!  OBS! Det kan således vara blindtarmen som spökar även i högre åldrar! 

Kommunikationen mellan försäkringsbolaget och SOS Alarm, Köpenhamns läkare och ”min” 

behandlande läkare, fungerade mycket smidigt. De förde hela tiden en dialog om vad som 

skulle ske. Via sms fick jag fortlöpande OK att kostnaderna för sjukhusvistelse, undersökningar 

och även uppföljningsbesök var beviljade av försäkringsbolaget. 

Vid ett tillfälle föll en gäst så illa att hans knäskål gick i två delar. Även han var mycket nöjd med 
sin behandling och sjukhusvistelse i Albufeira. Transporterna via SOS Köpenhamn, från sjukhu-
set till boendet samt från Algarve till Sverige fungerade också mycket väl. Gästen i fråga kom-
mer glädjande nog tillbaka hit igen i vår, redo för en ny golfsejour med PT Golf! 

”Grande Surpresa” på hål 13, Pinta! 

I december blev banarbetarna mäkta förvånade när de på 
morgonen upptäckte att vattnet i dammen var borta!! Det 
hade runnit ut under natten. Precis som om någon dragit ur 
proppen i ett badkar! Golfbollar från dammen flöt ut i havet 
vid Carvoeiro. Man funderar nu på hur man ska lösa detta 
problem, stora kostnader involverade förstås! 

”The greatest glory in living lies not in never falling, 

but in rising everytime we fall”                                
Nelson Mandela 

Bakom tee-kulorna  

Den bakomvarande bollen hinner 

upp bollen framför på tee och ser 

en spelare slå sitt slag några 

decimeter framför tee-kulorna. En 

av spelarna kommenterar detta -   

”på den här klubben peggar vi 

upp bakom tee-kulorna.”         

Mannen som slagit säger med 

bister min - ”på min klubb håller 

man käften när någon slår sitt 

andra slag!” 



PENINA FYLLER 50 ÅR! 

Penina är den äldsta golfbanan på Algarve och känd som en av de mest utmanande. Det är en flack 

bana, lätt att gå och inramad av mysiga trädkorridorer. Det unika med Penina är att fyra av par 5-

hålen ligger på vägen in. Portugal Masters har spelats här 10 gånger. 

Sir Henry Cotton, känd som ”fadern till portugisisk golf” är mannen bakom denna bana som heter 

Championship. Själv ståtar han med tre mästerskapstitlar i  British Open. Han bodde själv länge på 

hotellet här och gav lektioner. Hans svit går att hyra, om du inte är nöjd med din lägenhet. 

Förutom 18-hålsbanan finns de två 9-hålsbanorna Academy och Resort samt ett mycket bra trä-

ningsområde, där man kan stöta på golfkändisar som t ex den avspände Miguel Angel Jimenez.  

Hur vet man om han är där? Man känner doften från cigarren! 

Robert Karsson, Katrineholm, innehar här delat banrekord på 64 slag! ”Robban” är förevigad i sho-

pen med en plakett! 

TÄVLING I ÖMSOM VIND OCH ÖMSOM VATTEN OCH EN LITEN GNUTTA SOL 

I styv kuling spelade 28 tappra golfare en 2-manna scramble  på nämnda bana på Alla hjärtans dag. 

Stämningen var god och vinnarparet lyckades med bedriften att gå runt på endast 71,7 slag!     

Grattis till Veronica och Karl-Olov Lindroth! 



 

 

Alexander Saunders                  Philippe Bazin Zamora      Diego Bazin Zamora 

Golf Academy Director         Head Professional        Assistant Professional 

PGA Professional 

 

 

 

PTGolf har härmed nöjet att meddela att vår Golf  Academy på Costa Esuri golfbana snart är klar för 
invigning, vilket kommer att ske med pompa och ståt. Ansvarig är Alexander Saunder, med mångårig 
erfarenhet från Florida, tillsammans med sina medarbetare från Mexico/Canada, alla PGA utbildade.          

Vi kommer att utöka PT Golfs tävlingsprogram på Costa Esuri då vi även kommer att ta del i banans 
utveckling och underhåll. Våra gäster kommer att få möjlighet till en riktigt gedigen träning på vår nya 
anläggning med olika typer av greener, ny driving range och mycket mera.                              

Vår förhoppning är att våra gäster skall kunna återvända till Sverige efter besöket i Algarve och västra 
Spanien i riktigt god form. Möta den svenska sommarens  utmaningar väl förberedda!                                                                                                                                             

Med vänliga hälsningar                                                                                                                                                           

Christian Westerlund                            

PTGolf 

 

 

                                                                                                                                                                                        



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 
  
 
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 

 Historiska axplock från golfvärdens värld         

Dagarna går försvinnande fort här på Algarve. Vi blir alltmer garvade och flera 
goda garv blir det också  när vi träffar så många härliga människor. 

Arbetstiderna är oregelbundna. Maken tar hand om de sena ankomsterna efter 
midnatt. Jag serverar honom sjötunga och oxfilé som kompensation. Saluhallen 
vimlar av pinfärska firrar av alla de slag och det är ett nöje att handla där. 

Det är intressant att få möta olika människor, ända från Pajala till Smygehuk!  De 
är nöjda och glada över att på ålderns höst kunna förgylla någon vintermånad 
längs denna vackra kust! Många firar sin födelsedag härnere. Häromdagen hade 
vi ett par som just fyllt år. De bytte till golfbil på samtliga golfbanor efter den första 
rundan, förvånade över att gränsen för hur länge man orkar gå just skulle ligga vid 
76 och 79, när det gått fint vid 75 och 78! Charmigt par med glimten i ögonvrån! 

När tillfälle ges spelar även vi golf. Följande utspelade sig på Castro Marim;       
På hål 6 slog jag mig nästan över ett gyttjigt dike men bolluslingen studsade till-
baka igen. Jag hittade bollen och böjde mig fram efter den, då fick jag fick syn på 
en annan boll lite längre ned och tänkte lägga beslag även på den. Känner fötter-
na glida utför kanten och ligger där på ändan i gyttjan. Av detta lär man sig att 
man inte ska gapa efter mer än man behöver. Hjälp måste tillkallas för att få mig 
på rätt köl, (precis som i skidbacken numera).Väl uppe och med ny färg på      
byxorna lyckades jag iallafall själv hålla färgen och spelade resterande hål bättre 
än vanligt.                                                                                                              
Ja, det kan hända mycket på golfbanan. En gäst berättade att en mås kom och 
tog hans boll på fairway. Till hans glädje flög måsen mot green med bollen.  Men 
till spelarnas förvåning släppte han sedan bollen i en sluttning ned mot en damm. 
Bollen rullade i vattnet och måsen dök i efter den. Efter att ha upprepat detta ytter-
ligare ett par gånger tröttnade han på leken och släppte bollen där  spelet kunde 
fortsättas. Kan du regeln som tillämpas i detta fall? 

Krämpor av enklare slag lever man med och skojar om ”Voltarentouren”.      
Hcp:en är mycket skiftande! Men kiropraktorer och massörer gör underverk med 
de fysiska! 

Golfbagen trillade av transporten på flygplatsen för ett par. Den blev sedan över-
körd av en truck med endast smulor kvar. Ett annat par saknade sin resväska vid 
ankomsten. Hon spelade golftävling i bara underkläderna i värmen och lyckades 
vinna tävlingen! Modig kvinna! 

En kväll firade vi rejält när vi fått alla våra 120 gäster på plats. Ett par, som åkte 
hem, var vänliga nog att lämna tre kassar utanför vår dörr. Rena julaftonen när vi 
packade upp gin, tonic, portvin, whisky, en stekpanna samt fina, vassa knivar!   
Alla drycker smakades av ordentligt men det urartade aldrig i knivslagsmål! 

En annan kväll  såg vi Anna Karenina på den lokala bion.  Det händer att filmer 
har premiär tidigare  här än i Sverige. Biljetterna är billiga (4 Euro) och fåtöljerna     
jättesköna!  Odubbat är det också, som väl är! 

En gentleman funderade över varför han inte kom fram till golfbanorna på telefon. 
Vi hittade lösningen på detta problem. Han hade använt interntelefonen! 


