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Vandring i bergen ovanför Tavira 

Genom Tavira flyter floden Gilāo som uppströms utanför Tavira byter namn till Rio 
Séqua. Kör man vägen längs floden kommer man efter några kilometer till Pego do 
Inferno. Under den torra delen av året tar vanligen floden slut här men fortsätter man 
vägen norr ut längs den då torra flodfåran kommer man till den lilla byn Bodega. Byn 
består bara av sju hus. Ett av husen ägs av kanadensiskan Linda som för sju år se-
dan här byggde ett finskt trähus tillsammans med sin förre detta man. Hemma hos sig 
driver hon nu en småskalig Bed&Breakfast med plats för max två personer åt gången. 

Hit anordnar nu även PT Golf utflykter med vandringar i bergen runt omkring Bodega. Vi samlas en sen oktober-
dag vid PT Golfs servicekontor och kör i samlad tropp de 7 kilometrarna med Ulla-Carin Wiklund och Birgitta 
Marklund i spetsen. Den gångna sommaren har varit mycket torr men under den senaste veckan har det kommit 
ganska mycket regn. Dagen är perfekt för vandring, ingen sol och lite lägre temperatur än tidigare i månaden. 
Just idag består resesällskapet av tre par PT Golfgäster, vårt lilla reportageteam samt ett par som skall doku-
mentera utflykten på video för att senare visas på PT Golfs facebooksida. 

Vi tas emot av Linda som direkt tar oss med på en guidad fotvandring men 
först hälsar vi på Lindas granne, portugisiskan Maria. Hon försörjer sig här 
på att odla frukt och grönsaker, baka bröd och att fläta korgar. Vi hälsar 
även på ett tyskt par från Bremen som 
slagit sig ner här och är i full färd med ett 
stort byggnadsarbete.  

Vi följer den stig som Maria och hennes 
man tidigare använt för att med mula 
transportera allt de odlat på ett jords-
tycke längre in i dalen. Linda berättar att 

2012 var det en mycket stor skogsbrand som ödelade hela dalen och tog 
med sig all växtlighet. Människorna som bodde här fick evakueras med heli-
kopter och som ett under klarade sig Lindas trähus undan lågorna. 

Inga stor träd finns kvar.  Buskar och markväxter har återkommit och man 
räknar med att korkekar med tiden skall 
komma tillbaka. För att återskapa land-
skapet pågår även återplantering av jo-
hannesbrödträd (alfarroba) och olivträd. 
På slutningar bygger man terrasseringar 
och sätter citrusträd. Omfattande bevatt-
ningsanläggningar har lagts ut för att trä-
den skall klara torkan. Längs vägen träf-
far vi på massor av olika växter och bus-
kar och Linda berättar vad de heter och 
kan användas till. Forts. sid 2. 

 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal November 2015/6 

 
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 



Fortsättning från sid 1. 

Utsikten över landskapet är bedårande när vi är uppe på bergstop-
parna men vi går även ner i dalen där den torra flodfåran slingrar 
sig fram. I november kommer regnen och när marken är vattenmät-
tad rinner allt regn ner i dalen och floden återuppstår ända fram till 
juni då den åter torkar ut. Vissa år kan det komma så mycket regn 
att Tavira hotas av översvämning. Därför finns det varningssystem 
installerade som larmar när vattennivån är alltför hög. 

Vandringen varar cirka en och en 
halv timme och är inte alltför krä-
vande men visst kan det vara 
tryggt att få låna Ulla-Carins sta-
var. Innan vi slår oss ner hemma 
på Lindas terrass handlar vi lite 
korgar hos Maria. Linda serverar 
en god lunch med två olika soppor 
baserade på lokala grönsaker, 
egna oliver, ost, vindruvor och vin. 
Vi får tillfälle att lära känna Linda 

och det liv hon lever lite närmare. Hennas hus är mycket smakligt 
inrett och här finns alla bekvämligheter. Tavira är bara 7 km bort 
men det är lätt att inse att det är ett helt annat liv man lever här. 
Vårt besök är bara en halv dag men visst känns det lockande att 
komma tillbaka och tillbringa några sköna dagar på Lindas 
Bed&Breakfast. 

Text: Lennart Lindeberg 
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IKEA bygger varuhus i Loulé 

IKEA har nu påbörjat byggnadsarbetena för sitt nya varuhus i Algarve, Algarve Shopping Complex. Projektet omfat-

tar dessutom ett stort köpcentrum med 220 butiker en ”Outlet Village”. Platsen är mellan Faro och Loulé vid avfart 

13 från motorvägen A22 det vill säga andra sidan motorvägen från Estádio Algarve. Tomten är på hela 85 000 m2 

och kommer att ha plats för 3 500 parkeringsplatser. 

Det här blir IKEAs femte varuhus i Portugal efter två i Lissabon, ett i Porto och ett under uppförande i Braga. Inve-
steringen beräknas bli 200 miljoner Euro och skapa 3 000 nya arbetsplatser, varav är 250 på IKEA-varuhuset. Av-

sikten är att varuhuset skall öppna i början av 2017. 



Upptäck Algarve på cykel 

En järnväg, en motorväg och en mycket trafikerad 
huvudled löper längs hela algarvekusten. Här finns 
numera även en cykelväg, Ecovia do Litoral, som 
består av en serie cykelvägar mellan Vila Real San 
Antonio vid den spanska gränsen till Cape St Vincent 
som är Europas sydvästligaste udde. Den totala 
längden är 214 km. Officiellt anses vägen var färdig 
men fortfarande kan det ibland vara lite knepigt att 
identifiera hur vägen går. Ibland har markeringar för-
svunnit men på det stora hela är det inga svårigheter 
att ta sig fram. 

Eftersom den förhärskande vindriktningen är från 
sydväst är det lättast att cykla från väster mot öst. På 
Ecovia passera man genom en enorm variation av 
landskap, både naturliga och konstgjorda, från skog, 
flodmynningar och fågelreservat till marinor och golf-
banor. Vid cykling västerut, blir kusten vildare och mer kuperad ju närmare man kom-
mer till Cape St Vincent. Om man vill ta tåget tillbaka måste man tänka på att järnvä-
gen slutar i Lagos. Väster om Lagos får man cykla både fram och tillbaka. 

Vill man cykla hela sträckan kan det vara lämpligt att sätta av en vecka för resan. 
Cyklar finns att hyra och undviker man sommarmånaderna, då det är alldeles för varmt 
att cykla, så finns det gott om alternativ för mat och logi längs vägen. Det bör då också 
finnas tid att utforska städer och sevärdheter. Självklart kan man ha stort utbyte av att 
också göra dagsutflykter och sedan ta tåget tillbaka. 

Text: Lennart Lindeberg  

Vet Du om 

 att SAS börjar flyga 
direkt  mellan Kö-
penhamn och Faro 
på lördagar fr.o.m. 2 
april 2016?  

 att Fiesa Internation-
ella Sandskulpturut-
ställningen i Pera nu 
har öppet hela året? 

 att PT Golfs gäster 
varit mycket nöjda 
med hyrbilarna från 
Hertz men att vänte-
tiderna för utlämning 
varit alltför långa? 

 att Hertz öppnar en 
särskild snabblinje 
på Faro flygplats för 
PT Golfs gäster? 

 att antalet gäster 
hos PT Lifestyle fort-
sätter att öka med 
både enskilda famil-
jer och med grupper 
som önskar individu-
ellt anpassade pro-
gram under sin vis-
telse i Cabanas de 
Tavira? 

 att för familjer där 
enbart den ena part-
nern spelar golf kan 
PT Lifestyle erbjuda 
mycket uppskattade 
aktiviteter? 

 att Anders Grahn-
ström gjorde Hole-In
-One på tredje hålet 
på Alamos den 18 
oktober? PT Golf 
gratulerar och upp-
vaktar med en speci-
aldesignad handduk. 

 att våra gäster i Is-
lantilla och i Tavira 
har gemensamma 
tävlingar på Isla 
Canela och Castro 
Marim? 

 

 



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 - 
Ingmar Strandberg 
Mobil Portugal: +351 918 
973 002 
Skype: uki.strandberg 
Mail: strandberg@ptgolf.se 
 
 
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 november 
Reservation för förändringar 

Dag Östra Algarve Centrala Algarve Västra Algarve Västra Spanien 

1 Tävl. Benamor  Tävl. Vila Sol Tävl. Boavista+Vila Sol  

2 Golfyoga  Tävl. Salgados Tävl. Q do Vale 

3 Stadsvand-

ring+Trivselkväll 

Tävl. Laguna+Silves Tävl. O’Con-

nor+Faldo+Laguna 

 

4 Tävl. Castro Marim Tävl. Pinheiros Altos Tävl. Palmares+Silves 

Vingårdsutflykt 

Tävl. Castro Ma-

rim+middag AMA 

5 Golfyoga Tävl. Vila Sol Tävl. Morgado+Vila Sol  

6 Olivlunden Tävl. Laguna Tävl. Morgado+Laguna  

7  Tävl. Gramacho Tävl. Santo Anto-

nio+Gramacho 

Tävl. Islantilla 

8   Tävl. Espiche  

9 Tävl. Benamor Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol  

10 Trivselkväll  Tävl. Alamos+Boavista  

11 Tävl. Isla Canela Tävl. Pinhal+Alto Tävl. Pinhal+Alto Tävl. Isla Canela+middag 

12 Golfyoga  Tävl.Palmares+Salgados  

13 Golfdag i Spanien Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol  

14  Tävl. Millenium Tävl.Alamos+Millenium Tävl. Islantilla 

15 Tävl. Benamor Tävl. Silves Tävl.Silves+Espiche  

16  Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol  

17 Trivselkväll Tävl.Pinhal Tävl.Pinhal Tävl. La Monacilla 

18 Tävl.Q Vale+Vinprovning  Tävl. Palmares Tävl. Q Vale+middag 

19 Golfyoga Tävl. Alto Tävl. Penina+Alto  

20 Stadsvandring  Tävl. Alamos Tävl. Islantilla 

21     

22   Tävl. Boavista   

23 Tävl. Benamor+golfyoga Tävl. Millenium Tävl. Silves+Millenium Tävling 

24 Korkfabriken  Tävl. Espiche+Vila Sol  

25 Täv. Benamor Tävl. Vila Sol  Middag 

26 Golfyoga Sällsk.golf Gramacho Sällsk.golf Gramacho  

27 Vandring i bergen Tävl. Laguna Tävl. Morgado+Laguna Tävl. Nuevo Portil 

28  Tävl. Silves   

29  Tävl. Vila Sol Tävl.Vila Sol+Penina  

30 Tävl. Benamor  Sällsk.golf Palmares Tävl. Islantilla 


