
PT GOLFNYTT 

Citat från en nöjd gäst 

”Som framgår av utvärderingen vi skickat till 
Stefan och Lola är vi mycket nöjda med PT 
Golf. Bemötande, hemsidan, snabb åter-
koppling speciellt från er/huvudkontoret, in-
formation, tydlighet samt att vistelsen blev 
som utlovats. 

Vi kommer att återkomma, det gör man som 
nöjd kund. 

Tack för denna gång och jag önskar er fort-
satt framgång!” 

Hans Nolgren i oktober 2013 

PT Golf är inte bara golf 
 

Christian och Göran Westerlund startade PT Golf för sju år sedan med fokus på golfspel i östra Algarve. Det var naturligt med 

Görans brinnande golfintresse och långa erfarenhet av affärslivet i Portugal och sonen Christian som är utbildad PGA Pro med 

erfarenhet från klubbar i både Sverige och Portugal. Grunden var egentligen att Göran arrangerat golfresor åt  kompisgäng i 

Sverige. Många av dem har sedan tretton år i rad kommit till Algarve för att spela golf, de senaste sju som gäster till PT Golf. 

Med s.k. long-stay som det dominerande konceptet har PT Golf utvecklats snabbt och det finns ingen annan som kan erbjuda ett 

så komplett utbud av golfresor till Algarve. Detta vare sig det gäller antal banor och boenden eller närservicen på plats. 

För den som är på plats en längre period räcker det inte med att bara spela golf. Med tillgång till egen hyrbil finns möjlighet att 

göra egna utflykter efter smak och intresse. PT Golf arrangerar numera en rad olika utflykter i närområdet och även gemen-

samma middagar som leder till ökade sociala kontakter mellan gästerna. Detta framgår bl.a. av månadsprogrammen som finns 

på sista sidan i PT Golfnytt. 

I kommande nummer av PT Golfnytt kommer vi i reportageform presentera några av arrangemangen utanför golfbanorna. Här 

skall bara några av dem nämnas och beskrivas kort: 

Olivlunden: Vi besöker von Rosens olivodling i Moncarapacho, provar olivolja och äter lunch. 

Båtutflykt: Vi besöker sandöarna utanför Olhao, äter lunch på Ilha do Culatra och gör landstigning på Ilha do Armona. 

Stadsvandring: Guidad tur genom centrala Tavira. 

Vingårdsbesök: Vi besöker vingårdar, provsmakar och äter lunch 

Korkfabriken: Vi besöker fabriken utanför  Sao Bras Aportel, tar del av tillverkningen, handlar och äter lunch 

Trivselkvällar: Vi abonnerar en restaurant eller ordnar barbeque, äter gott, umgås, deltar i karaoke, dansar eller bara har det bra. 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal November 2013 

På båtutflykt till Ilha do Culatra 



Restaurante Solar do Farelo 

Under ett besök i Portimão ber jag Margaretha Lejman föreslå den mest besöks-

värda restaurangen i området. Margaretha har stor erfarenhet som golfvärd i 

Algarve. ”Min favorit är tveklöst Solar do Farelo”, säger Margaretha och strax är 

vi en grupp PT Golfare som tycker att dit måste vi åka och äta lunch. Vi blir åtta 

personer som åker iväg vilket ger oss möjlighet att pröva restaurangens olika 

rätter.  

Vi tar av från N 125:an strax väster om Penina Golf & Resort, kör förbi Figueira, 

vidare på CM 1145 under motorvägen och sedan några kilometer på Várezea 

do Farelo. Vi passerar en strippklubb men det känns inte riktigt aktuellt, i alla 

fall inte den här tiden på dagen. Så är vi framme vid ett ganska oansenligt 

hus på höger sida. 

Där inne tar den trevlige ägaren, Fernando Dias, emot oss. Det märks direkt 

att här är Margaretha stamgäst för hon blir mottagen med öppna armar. Det 

gäller även oss andra för Fernando är en perfekt gästvärd. Han är född i trak-

ten och återvände hit för 18 år sedan, efter en sejour på en schweizisk lyxre-

staurang, för att köpa detta ställe som tidigare var en enkel taverna. Nu driver 

han rörelsen tillsammans med sin fru och sex medarbetare. Alla tillhör familjen 

utom en. 

På en svart tavla blir vi erbjudna dagens rätt á 13.50 Euro inklusive fritt vin och 

efterrätt. Idag har Fernando 16 olika alternativ att välja på. Vi kan inte alla välja 

det samma för det har han inte hemma. Maten lagas på beställning så det blir lite 

väntetid men den kan vi lätt fördriva med husets vin som vi själva tappar upp från 

vältempererade ektunnor i restaurangens butiksdel. Här kan vi även handla lo-

kala viner på flaska eller lokalt hantverk av diverse slag. Portvin är Fernandos 

specialitet. Här finns ett mindre portvinsmuseum och han erbjuder rariteter till 

mycket bra priser. 

Nu är maten klar och in kommer Shoulder of Lamb, Stroganoff, Duck a l’Orange 

och Owen Backed Fish. Själv väljer jag Rabbit Stew. Alla äter med välbehag. 

Runt bordet hör jag kommentarer som: ”Det bästa lamm jag någonsin ätit och jag 

har ätit mycket lamm” eller ”Jag måste få receptet på den här fisken, den var 

underbar och vad trevligt upplagd”. Min kaningryta är också mycket välsma-

kande. Ett inslag av viltsmak avslöjar att den här kaninen har inte växt upp i bur 

utan är skjuten vild i trakten. 

Majoriteten väljer den mixade efterrättsbrickan. Har finns det mesta av vad Sy-

deuropa har att erbjuda av lagade efterrätter, allt hemlagat. 

Solar do Farelo får de allra bästa rekommendationer av oss alla. En bra idé är att 
ringa och boka bord i förväg. Ring 282 471 405. Stället är mycket populärt och 

Fernando berättar med vemod i rösten att igår kväll var ytterligare en dag när 
han fick säga nej till gäster som rest långt för att äta middag hos honom. 

Lennart Lindeberg. Foto Barbro Lindeberg. 

Månadens restaurang 



Vet Du om 

 att Du som PT 

Golfgäst nu kan 

spela på mäster-

skapsbanan Mo-

nacilla för 35 

Euro? Banan ritad 

av Jose Maria 

Olazabal, ligger 

nära Huelva i Spa-

nien cirka 45 km 

från gränsen. 

 att PT Golf nu 

även anordnar 

tävlingar på Mo-

nacilla? 

 att intresset för PT 

Golfs boenden i 

Lagosområdet 

ökat starkt? I no-

vember är det nu 

110 gäster här, 

alla med möjlighet 

att spela på sju 

högklassiga golf-

banor. 

 att på vinterhalv-

året erbjuder PT 

Golf budgetlägen-

heter i Cabanas de 

Tavira med fri golf 

på Benamor GK 

under 3 till 6 må-

nader? Priset är 

endast 2290 resp. 

3800 Euro per 

person. 

 PT Golf och Golf-

häftet utökat ett 

exklusivt samar-

bete? Samarbetet 

innebär bl.a. att PT 

Golf representerar 

Golfhäftet i Portug-

al och arrangerar 

gemensamma 

tävlingar på Algar-

vekusten. 

 att på internetsida 

www.revolutiongolf

.com kan Du få 

tips på hur Du kan 

bli en bättre 

golfspelare? Da-

gens videotips 

ligger ute gratis  i 

tre dagar. 

PT Golf lagar ett svart hål 

PT Golf erbjuder idag boenden och golfbanor längs hela Algar-

vekusten. Från spanska gränsen i öster till Luz i väster. Det stora 

undantaget har varit i området runt Almancil. Internt har detta gått 

under benämningen ”The black hole”. Nu tar PT Golf ett nytt steg 

för att därigenom täcka upp hela den portugisiska sydkusten. Från 

och med årsskiftet ingår boende vid Quinta do Lago och spel på 

fem närbelägna banor i PT Golfs utbud. 

En härlig algarvemorgon i slutet av oktober beger sig undertecknad i sällskap med Göran Westerlund 

och fotograf till Quinta do Lago för att samla underlag för denna artikel. Mina försök att påtala att en 

golfrunda är ett nödvändigt underlag för artikeln avvisas vänligt men bestämt av Göran med motivet att 

det finns det inte tid för. För Göran kommer alltid arbetet i första hand trots hans respektabla ålder. 

Trots besvikelsen av den uteblivna rundan är det ganska 

lätt att låta sig övertygas om att Quinta do Lago kommer att 

bli en juvel bland PT Golfs resmål. Göran tar oss först med 

till receptionen. Den är bemannad 24 timmar om dygnet 

och här finns även ett litet snabbköp och ett hälsocenter. 

Klubbhuset med alla nödvändiga faciliteter för de båda 

Lagobanorna ligger bara 200 m bort. Inkvarteringen sker i 

s.k. town-house som ligger i anslutning till receptionen. Man 

kan välja på lägenheter med ett eller två sovrum. 

På Quinta do Lago finns två 18-hålsbanor, North och South. Båda 

ligger insprängda bland vackra pinjeträd på generöst breda och mjukt 

ondulerade fairways. Åtta gånger har den södra banan varit värd för 

Portugal Open. Golf World Magazine hade 2012 med banan bland 

Europas 100 bästa banor. En av dessa två banor kommer tyvärr vara 

stängd under 2014 för renovering. Då kan man istället spela på den 

närbelägna Laranjalbanan som har samma ägare som Lagobanorna. 

Även den här banan har fått fina utmärkelser. 

När man behöver fila på golfsvingen erbjuder Quinta do Lago en helt 

fantastisk möjlighet, Paul McGinley Golf Academy. Från en rad olika utslagsplatserna kan man på 

egen hand slå mot ett flertal utmanande mål. Här finns även all tänkbar expertis och utrustning för att 

förbättra ens spel. En av de tre tränarna heter José Cautela och är tidigare assisterande pro hos PT 

Golf. 

I de golfpaket som PT Golf kommer att erbjuda finns även möjlighet att spela på San Lorenzo och 

Pinheiros Altos bara några kilometer från boendet på 

Quinta do Lago.  

Golfen står väldigt mycket i fokus för den som väljer 

att bo på Quinta do Lago. Här finns dock mycket 

annat att roa sig med mellan golfrundorna. Det stora 

poolområdet rymmer flera utomhusbassänger. På 

vintern är de nog lite svala men det finns även en 

uppvärmd inomhuspool och en solterrass. Här finns 

även ett välutrustat fitness center, tennisbanor, 

boulebanor etc. Utbudet för måltider är stort med 

restaurangen Bobby Jones i topp och ett antal 

mindre ställen för den som har bråttom eller vill en-

bart ha något att dricka. För den som vill göra egna utflykter befinner man sig mitt i Algarve och har 

inte                långt till allt det som Algarve har att erbjuda. 

Nu stressar Göran vidare mot nya mål. En sak är säker. Hit måste åtminstone jag återvända för att 

testa de nya golfbanorna i PT Golfs redan stora utbud. Kanske Du också? 

Lennart Lindeberg. Foto Barbro Lindeberg. 



Kontakta oss 

 Månadsprogram november 
Kontorstider / Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                   15.00 - 19.00  
 
Försäljning / Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Ewa Bendelius 
- Susanne Gerjy  
- Christian Westerlund 
 
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: ewa_ptgolf 
Skype: susanne_ptgolf 
 
Utflykter - Åke & Gunnel 
Levin 
Tel: +46   08 76 55 922 
Tel:   Portugal: +351 281 
322 081 
Mobil: Portugal: +351 912 
647 767 
Mail: levin@ptgolf.se 
Skype: ake.levin 
 
Golfvärdsansvariga -  
Margaretha & Gunner Lej-
man  
Mobil Sverige: +46  702 605 
100 
Mobil Portugal: +351 
918 594 646 
E-mail: lejman@ptgolf.se 
Skype: margaretha.lejman 
 
Golf / Tävlingsansvarig - 
Hans Nilsson  
Mobil Sverige:    +46 
766 309 605 
Mobil Portugal:   +351 914 
607 647 
Skype:hansiabild 
 
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 

Dag Tavira Vilamoura Portimão Lagos 

1 Tävling Benamor Tävl. Vila Sol+Musikkväll Tävling Vila Sol  

2 Tävl. Benamor +lunch    

3  Tävl. Millenium+tmingle Tävling Millennium  

4  Tävling Gramacho Gästmöte+Tävl. Gramacho Tävl.Foresta+barmingle 

5  Tävling Vila Sol Gästmöte + Tävl. Vila Sol  

6 Tävl. Benamor + middag Träning+Tävl.O’Conner Tävling Amendoeira  

7 Båtutflykt Tävling Pinhal Trän. Penina & Amend. 

Tävling Pinhal   

Träning Penina +Tävling 

Boavista 

8 Utflykt Olivlunden Tävling Pinta Tävling Pinta+After Golf  

9 Tävl. Benamor + stadsv. Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol Barmingle 

10 Tävl. Monte Rei Tävling O’Connor Tävling Amendoeira  

11   Gästmöte+Tävl. Morgado Tävl. Morgado+barmingle 

12  Tävling Pinta Gästmöte+Tävl.Pinta  

13 Tävl. Benamor + middag Träning+Tävl. Vila Sol Tävling Vila Sol Tävl. Espiche+barmingle 

14  Gemensam middag Barbeque med 9 hål  

15 Båtutflykt  Tävling Penina Tävling Penina 

16 Tävling Castro Marim  Tävl. Salgados+middag  

17  Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol  

18 Tävl. Monacilla + lunch Tävling Faldo Gästmöte+Tävl. Amendoeira Barmingle 

19  Tävling Pinhal Gästmöte+Tävl.Pinhal Tävling Palmares 

20 Tävling Monte Rei  Trän. Penina&Amend. 

Tävling  Alto   

Träning Penina 

21  Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol Öppet Hus 

22 Utflykt Olivlunden Tävling O’Connor Tävling Amendoeira  

23 Tävl. Benamor + stadsv.   Tävl. Boavista+barmingle 

24  Tävling Silves Tävl. Silves+after golf  

25  Tävling Vila Sol Gästmöte+Tävl. Vila Sol Barmingle 

26  Tävling Laguna Gästmöte+Tävl. Laguna  

27 Tävl. Benamor + middag  Tävling Alamos Tävl. Alamos+barmingle 

28  Tävling Gramacho Tävling Gramacho Gemensam middag 

29 Båtutflykt Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol  

30     

Möt ansiktet bakom rösten 

När man ringer till PT Golf för frågor, bokningar och mycket annat är det inte bara Christian och Göran 

som svarar.  Kundtjänsten i Tavira är numera förstärkt med Susan och Ewa som vi kort porträtterar här. 

Ändringar kan förekomma. Kontrollera alltid med resp. golfvärd eller kontoret i Tavira. 

Susanne Gerjy är född 1962 i Småland. Hon bor 

sedan 1999 i Tavira där 

hennes man Ibrahim driver 

restauranger och bygger 

hus. Hennes sjuttonåriga 

dotter Gabriela har haft 

hela sin skolgång i Portug-

al. Susanne är den ende 

medarbetaren på PT Golf 

som aldrig svingat en 

golfklubba. 

Ewa Bendelius är född 1961 i Köping men har bott 

länge i Malmö. Hon bor numera med sin man Bir-

ger i Tavira. På somrar-

na bor de i Sövde, mitt i 

Skåne, och spelar golf 

på Tegelberga GK. Tidi-

gare har hon gjort re-

klamfilm i New York, 

varit barchef på Curaçao 

och senast varit produkt-

chef på en stor byggva-

rugrossist i Malmö. 


