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Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014, 2015 och 2016 Portugal till världens bästa golfdestination 

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

De svartbrända stammarna med sina nya skott är en makaber 

syn när man passerar kilometer efter kilometer och försöker 

föreställa sig brandmännens kamp mot lågorna i den höglänta, 

branta terrängen. Lyckligtvis  har de lyckats rädda de flesta 

boplatser genom rågångar kring dessa.  

Nu blommar mimosan i Monchique   

igen och jorden återhämtar sig sakta efter bränderna.  

De sotiga korkekarna skjuter ljusgröna skott, innan de 

dör.  Ett enormt område mellan Marmelete och Aljezur     

eldhärjades svårt i den stora skogsbranden i början av september.  

ALGARVE CUP 2017                                            

      1- 8 mars       

Ett annat säkert vårtecken på Algarve är damernas fotbollsturnering, Algarve Cup.   I år saknas visserligen 

USA och Tyskland men både Australien, Kina och Nederländerna kommer att bjuda Sverige hårt motstånd. 

Island kan ju, som tidigare visa sig vara en joker och Portugal på hemmaplan ska heller inte underskattas. 

Fotbollsintresserade PTGolfare på västra Algarve har möjlighet att samlas på en pub före matchen och sen 

gemensamt gå och heja på Sverige. Tid och plats för dessa matcher finns under våra ”aktiviteter”. Väl mött!                                                                                                           

Grupp A: Kanada, Danmark, Portugal, Ryssland            

Grupp B: Island, Japan, Norge, Spanien                 

Grupp C: Australien, Kina, Nederländerna, Sverige 



                       Valentine i Alentejo 

Våra vänner Lena o Bosse Ulltin ville överraska oss med en liten utflykt när 

vi var på golfsemester i Algarve. Resa mot okänt mål - vilken trevlig ide! På 
förmiddagen den 14 februari tränger vi, min man Björn, Lena, Bosse och 

undertecknad in oss i deras Renault Clio; här finns det hjärterum. Bosse 

styr norrut på motorvägen mot Lissabon. Hm, är det dit vi ska? Landskapet 

är böljande och vackert, med gröna kullar och en början till vårgrönska. Det 

märks att Portugal har en levande landsbygd med mycket fåruppfödning. 
Även getter och kor betar fridfullt där vi far förbi. Efter en bensträckare 

svänger vi så småningom av österut mot Alentejo.  

 

Vid lunchtid kör vi in mot den välkomnande vingården Grous. Här finns både semesteranläggning, vingård och en utmärkt restaurang, där vi 

slår oss ner. Först ett glas vitt, härligt fräscht medan vi plockar i oss av de lokala läckerheterna:oliver, patéer, ost och bröd. Vi ger kocken en 

utmaning och beställer olika huvudrätter; marulk, ankbröst, lammkotletter och kalvfilet. Till detta njuter vi husets vin, en välbalanserad bland-
ning av Aragones ochTouriga Nacional. Allt smakar fantastiskt gott och vi inser att rekommendationen i Guide Michelin är väl befogad.  
 
Mätta, nöjda och med den goda kaffesmaken kvar i munnen far vi vidare österut genom ett lite kargare och flackare landskap. Lena hade 
bett oss att ta med passen, ska vi kanske till Spanien? Nej, efter någon timmes körning ser vi vårt resmål på håll: en befäst  by som tornar 

upp sig i ensamt majestät över den omgivande slätten. Den lilla byn Monsaraz är verkligen en pärla! På den lilla ytan med vackert stenlagda 

trånga gator som slingrar sig brant finns ett hundratal hus, kyrkor, små butiker, några pensionat och restauranger, ett museum samt en 

portugisisk amfiteater från 1700-talet. Så pittoreskt! Vi installerar oss på det trivsamma Casa Pinto. De sex rummen har alla olika karaktär 

och är kreativt inredda. De heter exempelvis Macao, Alharaz eller Goa och är inredda därefter med många eleganta och roliga detaljer. Man 

upptäcker något nytt hela tiden. Även de allmänna utrymmena är häftigt inredda, det känns intimt och mysigt överallt. På taket finns en liten 
terrass med milsvid utsikt och på den minimala gården står ett vackert citronträd. Där blommar också papegojblommor. Känsla f ör feeling, 

som vi brukar säga.  
Vi strosar runt lite i byn och jag går till vinbutiken och väljer en flaska bubbel att skåla i - det är ju Valentine idag. Flickan i butiken pratar bra 

engelska, som många portugiser, och förklarar de gamla Valentinetraditionerna för mig. Flickorna broderade kärlekshälsningar på näsdukar 

som de gav till sina fästmän - vilken kontrast till vår snabba tid. Tillbaka på Casa Pinto som vi nu "äger" skålar vi i vårt rosa bubbel innan vi 
ger oss ut för att välja restaurang för middagen. Även om vi knappt hunnit bli hungriga igen, så vill vi ju ha något i oss. F lera av restaurang-

erna är fortfarande vinterstängda, men vi har tur och hamnar på den genuina Casa do Forno. Här är vi de enda turisterna av tjugotalet gäs-

ter. De övriga är ett äldre jordbrukarpar med son, samt ett antal unga kärlekspar.   
 
Tanken på att äta lite lätt faller platt; här är det rejäla portioner som gäller. Lena väljer sparrisomelett, herrarna fläsk - respektive kalvfilé och 

jag rödvinsbräserad kalv, en av husets specialiteter. Vi dricker en lokalt producerad Periquita och allt smakar utmärkt. En utsvulten kropps-

arbetare hade blivit mätt! Detta till trots vill vi smaka på efterrätterna, så vi delar på ett par hemlagade bakverk med aprikoser och mandel, 

väldigt söta och mäktiga. Efter dessa gourmandiska excesser klättrar vi något hundratal meter uppför gränden till vårt mysiga natthärbärge 

och lite eftersnack.  
 
Efter en god natts sömn och en utmärkt frukost går vi ett par varv runt byn, tittar in på turistbyrån och får information och broschyrer. Vi 

klättrar upp i kastellet som är från 1700-talet och användes i försvaret mot morerna. Inuti finns en amfiteater och hela anläggningen är 

mycket välbevarad. Utsikten är storslagen, vi ser många mil ut över Alentejos landskap i det soliga men kyliga vädret. Några kilometer häri-

från finns utgrävningar från tredje årtusendet f v t. Vinodlingarna runtom visar att vi befinner oss mitt i en vinregion. Huvudorten Reguengos 
de Monsaraz var Europas Vinby 2015, så vad passar bättre än att besöka en vingård?  
 
Åter på väg styr vi kosan mot Esporao, en av de största vingårdarna i området. Den anlades 1985  och har även vinproduktion i Douro-

området. Esporao exporterar 70 % av sin produktion, och har importör även i Sverige. Vi blir väl mottagna och får se oss om som vi vill i de 
smakfullt inredda lokalerna och vinkällaren. Provningsrummet är samtidigt butik, inredd med tydligt exponerade och prismärkta viner. Här 

kan man välja olika omfång och inriktning på provningen, för vår del blir det fyra röda. Vår värd, en trevlig och språkkunnig man leder oss 

genom provningen på ett utmärkt sätt. Han visar och förklarar, svarar på frågor och bjuder även på ett par extranummer: ett vin som till-

verkats på gammalt romerskt sätt med naturlig jäst och lagring i stora amforor, och ett annat som tillverkats på endast en druva, ovanligt i  

Portugal.  
 
Mycket nöjda med provningen och med några flaskor i bagaget far vi vidare söderut mot nästa vingård. Den visar sig dock vara mycket 

svårare att hitta, så vi irrar runt och får fråga ett par gånger innan vi hittar rätt. Tur att Lena klarar portugisiskan! Väl framme vid Malhadinha 

visar det sig att informationen på deras hemsida varit missvisande; vi vill ha en lätt lunch med lite "plock" och sallader, men hänvisas till 
finmenyn med svenska priser. Det är inte vad vi tänkt oss så Lena står på sig och får köket att servera en perfekt lunch: entrésoppa, gott 

bröd, och några sallader med olika ostar, lufttorkad skinka, melon, jordgubbar, oliver, etc. Perfekt med ett fräscht vitt vin från gården.        

Hur bra kan man ha det? 
 

Vid femtiden landar vi utanför Vista Marina efter en superlyckad Valentineutflykt. Varmt tack Bosse och 

Lena! 

          Anna-Lena Sundberg 
                 Gästskribent 



Alla älskar PALMARES   -  och Lena Karman speciellt mycket,  

efter sin HIO där!    

Lena gick ut i en treboll med två andra damer och på 7:e hålet på Alvor-

slingan hände det! Hon valde en järnsexa på det 105 m långa hålet, vilket var 

ett perfekt val eftersom det blåste emot. Det är Lenas andra HIO, den första 

gjordes på Trosa gk. GRATTIS säger vi på PTGolf med en sedvanlig hand-

duk som minne av dagen!  

Kort beskrivning av banan för dig som inte spelat den ännu.                                        

Den forna banan Palmares var en av de första golfbanorna på Algarve och byggdes 

på 70-talet. Banan låg mest inåt landet och hade bara havsutsikt på hål 1 och  17. 

Inget av den ursprungliga banan finns kvar idag.  

Den nya banan, designad av Robert Trent Jones Jr, invigdes med 18 hål i okto-

ber 2010 och de sista nio hålen blev klara 2011.  Robert Trent Jones Jr har designat 

över 270 banor på sex kontinenter. 

Banan har idag 3 st 9-hålsslingor; Alvor , Lagos och Praia. Alvor och Lagos är två kuperade naturslingor medan Praia 

har mera av linkskaraktär och ligger nere mot stranden genomkorsad av den lokal järnvägen. Det är inte många banor 

på Algarve som liknar Praian.  

Från det enkla klubbhuset har man en vidunderlig utsikt över Lagosbukten mot Alvor och Lagos.  

 

 

 

 

 

                         Lena Karman och Anette Tornberg 

Golfens 5 ”K”-ord 

 Kondition 

 Koncentration 

 Koordination 

 Kamratskap 

 Kämpaglöd 

  



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 Turesson 
 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 

. 

 

  

Teneriffa tuffar vidare…                                                           

Palm Mar är, som ni kanske redan vet, en ny PTGolf-destination och ett 

gott alternativ till Algarve, särskilt under vintermånaderna.  Hit finns det 

dessutom både fler avgångar och billigare flygresor att välja emellan. 

Man spelar på två banor inom 10 minuters bilavstånd från boendet.                                               

Göran Westerlund, som tillbringat några månader här som ”vikarierande 

golfvärd”  menar att värmen är ett klart plus men som den inbitne       

Algarvian han är, kan man gissa var han har sitt hjärta. Roligt att han 

hinner pröva på vad golfvärdsjobbet har att erbjuda innan han går i sen 

pension någon gång framöver. Han är en riktig tuffing! 

         

 ATLANTEN...   

Sand och strand, himmel och horisont, ebb och flod, blått och grått.   

Här finns solen, diset, stjärnorna, båtarna, fiskarna, måsarna.            

Dyningarna, pirerna, vågbrytarna och strandpromenaderna.                

Vid det dånande, stilla, oändliga havet, Atlanten. 

Atlanten är det näst största världshavet efter Stilla Havet och täcker 

20% av jordytan. Havet sträcker sig mellan USA, Europa och Afrika. 

Medeldjupet är 4000 m med de största djupen runt Bermudaöarna på   

hela 7000-9000 m.                                                                                          

De afrikanska vindarna förde med sig Saharasand över Atlanten förra 

veckan och täckte våra bilar och      

balkonger med ett tunt sandskikt som 

vi upptäckte när vi vaknade... 


