
PT GOLFNYTT 

En resa till världens ände 

När PT Golf startades för 8 år sedan så var det många flitiga spanienresenärer som flyttade över sitt golfresande till Tavira-
området för att pröva något nytt. De flesta blev väldigt nöjda och har valt att fortsätta sina long-stayresor till Algarve. Nu upp-
repar sig historien. Många som har varit flera gånger i Tavira och Cabanas vill nu pröva något annat. Sedan PT Golf för fyra 
år sedan började erbjuda boenden i västra Algarve har antalet golfgäster i Lagosområdet ökat starkt. I år är det nästa lika 
många gäster här som i Tavira. 

Det som lockar är givetvis fem olika, mycket prisvärda, fina boende i Lagos och Luz. Det är också möjligheten att fritt välja 
att spela på åtta olika golfbanor i västra Algarve. Stor del i trivseln har givetvis de sex golfvärdar som nu är stationerade i 
Lagosområdet.  

För att närmare förstå vad som lockar i västra Algarve tog nyligen den Tavirabaserade redaktören med sig sin fotograf och 
två golfgäster på en veckoslutsresa västerut. Det var Jan och Anna från Lund som gjorde sin första golfresa med PT Golf 
förra året. Då blev det två veckor i Cabanas som i år är dubblerat till en hel månad. Planerna för nästa år ligger redan fast 
med ytterligare en dubblering. Gärna uppdelat på två olika boenden för att samtidigt lära känna nya delar av Algarve och att 
även kunna återvända till Cabanas där de redan vet att de stormtrivs. 

I samråd med golfvärdarna på plats bestämmer vi oss för att först pröva det senaste nytillskottet av golfbanor i Algarve, 
Espiche Golf endast 4 km fågelvägen från centrala Luz. Via motorvägen tar resan från Cabanas knappa 1½ timme så vi an-
länder i god tid för att bekanta oss med det nya klubbhuset som man sagt skall vara något alldeles extra. Banan blev färdig 
2012 men det permanenta klubbhuset öppnade för bara ett år sedan och är inte vare sig det största eller lyxigaste man kan 
tänka sig. Däremot har arkitekten lyckats skapa en otroligt vacker och spännande byggnad som bara i sig är värd ett besök. 
Hela anläggningen vill vara ett ekologiskt föredöme och klubbhuset är inget undantag. Här finns även en topprestaurant som 
redan vunnit utmärkelser men som för närvarande bara är öppen för luncher och särskilda middagar. Bilder kan säga mer än 
ord så här får fotografen ta över: 

 

 

 

 

 

 

 

Lagom till tee time dyker de båda värdparen Holm och Skoglund upp och ledsagar oss 
ut på banan. Vi ifrågasätter varför gräset är så gult och får veta att det här är vintergräs 
som snart kommer att ersättas med det gröna sommargräset. Vintergräset är i sig lika 
bra att spela på. Värre är det med dagens halvstorm som kombinerat med fairways kan-
tade med täta buskar gör spelet ganska svårt. På inrådan av golfvärdarna beslutar vi att 
förklara buskområdena som sidovattenhinder, s.k. djungeldropp. Vi blir alla eniga om att 
banan är mycket spännande byggd och ligger otroligt vackert men att det är en klar för-
del att ha spelat den förut och helst att vinden är lite svagare. Det är dock inte värre än 
att herrarnas bästboll/sämstboll vinns av de gästande herrarna. 

Kvällen och natten tillbringar vi på Estrela da Luz, ett fyrstjärnigt lägenhetshotel med 146 lägenheter, tre pooler varav en 
inomhus, gym, sauna, tennisbana och promenadavstånd ner till kusten. I restauranten lagar stjärnkocken Augusto Lima  
slow-food av yppersta klass. Vad mer kan man begära? 

Fortsättning nästa sida. 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Mars 2015/2 

 
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 



 

Söndagen är vigd till sightseeing på Portugals sydvästligaste udde. Här byter land-
skapet helt karaktär. Träden upphör och ersätts av buskar som blir allt lägre ju 
längre ut vi kommer. När vi kommer ännu närmare Sagres slutar buskarna och det 
är bara tät, låg, grön markvegetation. Tankarna leder till Alvaret på Öland.  Vi åker 

först mot Cabo de São Vincente. Före medeltiden och när man ansåg att jorden var 
platt ansågs den då kända civilisationen att det var här världen tog slut, möjligen i 
konkurrens med Trosa som ju också kallats världens ände.  

När vi passerar Beliche stannar vi för att beskåda surfarna som gör sig beredda att 
ta sig ner till vattnet och ge sig i kast med vågorna som väller in mot viken 60 meter 
lägre ner. Även vi drar oss lägre ner för att beundra hur man med en bräda kan åka 
på vågtopparna. 

När vi kommer ut till Cabo de São Vincente får vi vänta på att fyrplatsen skall öppna kl. 10. Under tiden roar vi oss med att titta på fis-
karna som står långt ute på klippavsatserna med sina spön. Det är minst 50 meter ner till vattnet så det tar lite tid att hala in 
fångsten eller att agna på krokarna. Vi har hört talas om att fiskarna lever farligt ramlar från klipporna ner i vattnet med mycket liten 
chans att överleva. Som väl är slipper vi bli vittnen till detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne på fyrområdet finns förstås själva fyren som lär vara en av Europas starkaste och synlig på upp till 95 km avstånd. Här finns 
även ett museum som berättar om platsen och portugisernas historia som sjöfarare. Vinden är nog alltid stark härute men den här 
dagen lite mer än vanligt. Man får hålla i mössa och glasögon när man försiktigt närmar sig murarna mot klippstupen. Vinden kom-
mer från norr och kastar upp skummande vågor mot klipporna. I sanning ett mäktigt skådespel. 

Vi åker tillbaka in mot Sagres. Vi har förstått att lite längre fram på året så är här 
en färgsprakande och doftande blomning med timjan, lavendel, scillor, narcisser 
och många andra praktfulla växter. Här är även viktig passageväg för fåglar som 
rör sig mellan norra och södra halvklotet. Här i nationalparken lär det finnas häck-
ande hökörnar, tornfalkar, storkar, hägrar och många andra fågelarter. Vi är nog 
lite tidigt ute på året för vi ser inte så mycket av vare sig blommor eller fåglar men 
tycker ändå att landskapet är fascinerande, vackert och mäktigt. 

Sagres är en liten pittoresk portugisisk fiskeby med bara 2000 innevånare som 
visserligen gett namn till ett portugisiskt öl men inte har ett dugg med dess till-
verkning att göra. Det är dags för lunch och vi har läst om en ypperlig italiensk 
restaurant, D’Italia Pizzeria.  Det är kanske lite som att svära i kyrkan att äta 
pasta och pizza i stället för fisk och skaldjur när man är i Sagres men för den som 
vill ha lite variation på den portugisiska maten är detta ett ypperligt alternativ. 

Innan vi återvänder österut åker vi in till Luz och hämtar våra golfklubbor som hotellet varit vänligt nog att förvara åt oss. Vi kan inte 
låta bli att åka ner till strandpromenaden i Luz och njuta av solen, den sköna atmosfären, utsikten och en härlig kopp kaffe med 
mandelkaka. 

Nöjda och trötta konstaterar vi att den här utflykten kan vi rekommendera alla PT Golfgäster att göra och att vi säkert kommer att 
återvända flera gånger för att antingen bo här som long-staygäster eller bara för en dagsutflykt. 

Text Lennart Lindeberg 

Foto Barbro Lindeberg 



PT Golfs värdar på Estrela da Luz 

Till följd av den starka tillväxten i Lagosområdet har PT Golf nu tre värdpar i området. Det 
är Lola och Stefan Holm som bor på Belmar och som ansvarar för gästerna i Lagos. Det är 
Lena och Bosse Ulltin som nyligen flyttat från Vista Marina i Portimão till Baía da Luz. På 
Estrela da Luz är det Margareta (Meta) och Rolf Skoglund som håller i tåtarna. Paret Holm 
presenterades i PT Golfnytts decembernummer 2013 och Lena Ulltin är en återkommande 
skribent i nyhetsbrevet.  

Paret Skoglund började som 
många andra golfvärdar som gäs-
ter. På sitt livs första long-stay var 
de första gången gäster i Tavira 
2012. Sedan har de hunnit med 
att vara i Cabanas, hos Lola och 
Stefan på Belmar i Lagos och hos 
Margaretha och Gunner Lejman i 
Amendoeira.  

Hösten 2013 blev de tillfrågade 
om att arbeta som golfvärdar på 
Estrela da Luz. Båda tyckte att 
det passade bra att pröva på upp-
draget under tre månader för att 
sedan ta ställning till en eventuell 
förlängning. I somras drabbades 
Meta av en hjärtinfarkt och var 
orolig att det skulle hindra henne från att kunna komma tillbaka till Luz. Men med lite tur 
och god vilja kunde paret återvända i höstas till Luz och är nu inne på sitt andra år som 
golfvärdar för PT Golf. 

Både Meta och Rolf kommer från Lidingö och är numera pensionärer. Meta har hela sitt 
yrkesliv arbetat med uppgifter där hon haft med människor att göra, bland annat som VD-
sekreterare och mäklarassistent. Rolf har varit i databranschen. 

Under våren 2015 har PT Golf 106 gäster inbokade på Estrela da Luz. Som mest är det 
samtidigt 86 gäster på plats i mars. Det är bråda tider med informationsmöten, utdelning av 
vouchers, leverans av golfvagnar och lösning av allahanda problem. ”Vi försöker lösa alla 
gästers önskemål om boende, men kan tyvärr aldrig lova något bestämt eftersom det är 
hotellet som bestämmer beroende på tillgången av lägenheter” säger Meta. Värdparen i 
Lagos delar på ansvarat att vara tävlingsledare och ungefär en gång i veckan faller lotten 
på paret Skoglund. Där emellan kan det faktiskt bli tid att själva gå en och annan runda 
golfvärdarna som båda är inbitna golfare. 

”Det bästa med det är uppdraget är att träffa så många nya människor” säger Meta och 
Rolf som räknar med att nu vara kvar till och med siste april och sedan komma tillbaka till 
hösten igen. 

Text Lennart Lindeberg 

Algarve Cup 2015 

Den 4:e till 11:e mars spelas den 22:a upplagan av Algarve Cup mellan världens tolv bästa 
landslag för damer. Sverige spelar i grupp A mot Brasilien, Tyskland och Kina. De svenska 
damerna har följande spelprogram: 

4:e mars kl 16.00  Tyskland - Sverige Estádio Municipal, Vila Real de Santo António 

6:e mars kl 13.30  Sverige – Brasilien Municipal Stadium, Lagos 

9:e mars kl 17.30  Sverige – Kina Estádio Municipal, Vila Real de Santo António 

Den 11:e mars är det slutspel och då avgörs slutresultat i en match per lag beroende på hur 
lagen placerat sig i gruppspelet. 

I Lagos träffas PT Golfare på Adega da Marina för en öl före matchen. Pia Sundhage är 
inbjuden men det finns ingen garanti för att hon kommer. Varför inte åka och heja på de 
svenska tjejerna! 

Vet Du om 

 att det nu finns ett po-
pulärt erbjudande för 
single-golfare med 
boende på  Golden 
Clube i Cabanas? 

 att PT Golfs hemsida 
(www.ptgolf.se) nu är 
optimerad också för 
surfplattor och mobilte-
lefoner? 

 att Leif och Monica 
Dremo är nya golfvär-
dar i Vilamouraområ-
det från den 15 mars? 

 att Staffan och Helene 
Segerstad är nya golf-
värdar på Lakeside 
Country Club i Quinta 
do Lago-området? 

 att eftersom efterfrå-
gan på budgetlägen-
heter är stort kommer 
sådana erbjudas på 
flera platser längs Al-
garvekusten till hösten 
2015? Idag finns bud-
getlägenheter i Caba-
nas med fri golf på 
Benamor och i Vila-
moura med fri golf på 5 
Pestanabanor. 

 att PT Golf kommer 
snart lansera nya bo-
enden för long-stay i 
Lagos och Tavira? Håll 
koll på hemsidan. 

PT Golf Club House ligger i 

Cabans, på strandpromenaden 

omedelbart till vänster från 

nedfartsvägen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vila_Real_de_Santo_Ant%C3%B3nio_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Lagos
http://en.wikipedia.org/wiki/Vila_Real_de_Santo_Ant%C3%B3nio_Municipality


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 / 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 

Månadsprogram mars 

Dag Tavira Vilamoura Portimão Lagos 

1 Tävl. Benamor     

2 Golfyoga Tävl. O’Connor+Vila Sol Tävl. O’Connor+Vila Sol+ 
Palmares 

Tävl. Palmares+Vila Sol 

3 Stadsvandring  Infomöte Vista M Mingel 

4 Tävl. Benamor  Roll up Faldo Tävl. Faldo+Pinta+Penina Tävl. Penina+Pinta 

5 Olivlunden + golfyoga    

6 Vinprovning Tävl. Vila Sol+mingel Tävl. Vila Sol+S. Antonio Tävl. S. Antonio+Vila Sol 

7 Benamor Classic Tävl. Laguna Tävl. Alto+Laguna Tävl. Alto 

8 Tävl. Benamor   Tävl. Morgado+BBQ Tävl. Morgado+BBQ 

9 Golfyoga Sällsk.golf Faldo Tävl. Faldo+Espiche Tävl. Espiche 

10 Vandring i bergen Tävl. Vila Sol+Vingård Tävl. Pinta+Vila Sol+vingård  Tävl. Pinta+Vila Sol+vingård  

11 Korkfabriken  Tävl. Boavista Tävl. Boavista 

12 Tävl. Benamor +golfyoga Tävl. Pinhal Tävl. Gramacho+vingård Tävl. Gramacho+vingård 

13  Mingel Tävl. Palmares Tävl. Palmares+mingel 

14 Tävl. Q d Vale Tävl.Vila Sol Tävl.Pinta+Vila Sol Tävl. Pinta+middag 

15   Tävl.Penina+gem middag Tävl. Penina 

16 Tävl. Benamor +golfyoga  Tävl. Alamos+Palmares Tävl. Alamos+Palmares 

17  Tävl.O’Connor+Apelsinodling Tävl.Silves+O’Connor+Apelsi

nodl. 
Tävl. Silves+Apelsinodl. 

18  Tävl.Vila Sol Tävl. Morgado+Espishe+Vila 

Sol 

Tävl. Morgado+Espishe+Vila 

Sol 

19 Tävl. Castro Marim+yoga    

20  Tävl. Pinhal + mingel Tävl. Gramacho+Pinhal+ 

 Amed. Korthål 
Tävl. Gramacho+mingel 

21 Tävl. Benamor   Tävl. Salgados Tävl. Salgados 

22 Vandring i bergen Tävl.Vila Sol Tävl. Boavista m. Carvery+ 

Tävl. Palmares+Vila Sol 

Tävl. Boavista m. Carvery+ 

Tävl. Palmares+Vila Sol 

23 Tävl. Benamor +golfyoga Tävl. Faldo Tävl. Faldo  

24  Tävl. Pinhal Tävl. Pinta+Alamos Tävl. Alamos+Pinta 

25 Trivselkväll  Tävl. Alto+vingård Tävl. Alto+vingård 

26 Tävl. Benamor +golfyoga Tävl. Vila Sol Tävl.Espiche+Boavista+Vila  Tävl.Espiche+Boavista+Vila  

27 Olivlunden Mingel Portvinsprovning Portvinsprovning 

28 Tävl. Q d Vale  Tävl. Gramacho+Laguna Tävl. Gramacho 

29 Vinprovning    

30 Tävl. Benamor +golfyoga Tävl. O’Connor Tävl. Alamos Tävl. Alamos+Vila Sol 

31 Stadsvandring  Apelsinodling Apelsinodling 


