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Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

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

Det spanska triangelpaketet är nytt för säsongen! 

Vi på PTGolf glädjer oss åt att  nu även kunna erbjuda våra gäster boende och golf på 10 olika banor i västra 

Spanien.  

I triangelpaketet ingår följande tre boenden, som redan hunnit bli mycket efterfrågade:  

Islantilla, Isla Canela Strand eller El Rompido - valet är ditt! 

I Islantilla bor du på AMA aparthotel, nedan,i lyxiga lägenheter och har fri tillgång till alla de faciliteter du kan 

tänka dig, som restaurang, inomhus/utomhus pool, SPA-anläggning, jacuzzi, bastu och gym. Här finns även 

en läkarcentral . 

Foto Spanien: Påledal 



 

 

Boendet El Rompido, i närheten av 

byn Cartaya, är mycket trivsamt med 

inomhuspool, gym, restaurang och en 

mindre supermarket. Här spelar man 

golf på en superfin 36-hålsbana. Även 

här har Europatouren spelats ett antal 

gånger. De övriga banorna i paketet 

når du på 15-30 minuter med bil. 

Från alla dessa boenden har du lätt 

tillgång till både Sevilla och Cadiz om 

du vill uppleva storstadspuls och ta del 

av kulturutbudet de dagar du inte   

spelar .golf! 

På  boendet Isla Canela Strand bor du 

så här nära havet i mycket fina lägen-

heter och spelar Unlimited Golf på Isla 

Canela eller valfri golf på 10 olika banor 

i västra Spanien och östra Portugal.  

Isla Canela är en lättgången 18-

hålsbana med trevligt klubbhus och 

driving range strax intill. 

 
 
En ros  till PTGolf från nöjda gäster 
 
Vi är ett golftokigt gäng från Ystad, " Silverpeggen" kallar vi gruppen. I minst 10 år har vi valt att åka till Algarve då 
företrädesvis till Tavira. En underbar stad nära Faro flygplats, fantastisk miljö, och många utmärkta restauranger. PT 
Golf har under alla åren gjort spelupplägget på flera otroligt bra golfbanor i närområdet. En gång under alla dessa år 
har det strulat, när vi kom hade klubben stängt!  Ett telefonsamtal och 20 minuter senare hade vi startat på närlig-
gande bana, det är vad jag kallar service! 
För övrigt har allt fungerat som planerat. Älgjägare delar in året i före och efter jakten. 
Vårt gäng golfare delar in året i före och efter golfresan till Tavira i  PT Golfs arrangemang  i mars varje år. 
Även om Golfen är huvudsaken så är även all förplägnad som erbjuds något som jag och mina kamrater ofta nämner 
och minns med stort välbehag. Även en höstresa till Estoril med boende på Palacio Hotel arrangerade PT Golf i van-
lig ordning till stor belåtenhet. 
 
Planering för 2017 års tävling pågår och alla ser fram emot resan, golfen, maten o servicen. 
 

Kaj Jönsson 

  



                               PORTUGAL MASTERS Oceanico Victoria GC, Vilamoura                         

I år var det 10-årsjubileum för Portugal Masters som spelades den 20-23 oktober på  

Oceanico Victoria GC. PTGolf hade förstås en flygande reporter där redan på torsdagen 

och kan lämna följande rapport från alla de duktiga svenska spelare som deltog.  

När första rundan var färdigspelad syntes svenskarna på träningsområdet för att slipa av 

vissa detaljer.  Alexander Norén gav de unga förmågorna en lektion på rangen.          

Alexander verkar vare en schysst kille som gärna hjälper sina landsmän att förkovra sig. 

På Victoria mötte reportern ett 

flertal PTGolfgäster som tagit en golffri dag för egen 

del och åkt till Vilamoura för att lära av proffsen. 

Först hoppades vi förstås på svenska framgångar, 

men inför den sista dagen med danske Hansen i 

ledning  och finländske Korhonen 2:a gick vi över till 

att hoppas på en nordisk mästare . Men, det var 

slutligen den irländske spelaren Paidrag Harrington, 

som snuvade engelske Sullivan på segern med ett 

ynka slag! Trots att Sullivans supportergäng var 

större än vi någonsin skådat. 



 

Axplock ur en golfvärds värld 

Måste erkänna att det inte går något vidare med portugisiskan, som jag var så entusiastisk inför och har 
försökt lära mig. Så fort jag försöker komma till tals på detta vackra språk switchar personen ifråga över till 
engelska. Stolt över att kunna detta världsspråk. Försöker prata lite med städerskan men det blir mest ”nao 
hoje, amanha obrigada” när hon dyker upp tidigt den dag jag unnat mig en sovmorgon och hellre städar 
själv bara jag får sova ifred. 

Redan vid debuten första veckan härnere får mitt självförtroende sig en rejäl knäck… 

Maken och jag kommer sent till restaurangen och jag observerar att alla har karaffer med rött, vitt eller grönt vin vid sina 
bord. Jag bestämmer mig för att nu eller aldrig är det dags att göra en beställning på ren portugisiska: 

-  Desejo uma garaffa de vinho tinto e a lista, faz favor! Senhoren gör en försiktig  bugning och kommer tillbaka med en   
dammig vinbutelj. Korkar upp, serverar mig och väntar på mitt gillande. Jag är lite skakig nu, så vinet skumpar runt i glaset, 
precis som sig bör. Jag tar ett djupt andetag och drar in bouquén! Maken ser orolig ut, undrar säkert vad det här ska kosta. 
”Muito bom!” säger jag och ler uppmuntrande mot servitören samtidigt som jag måttar en spark under bordet. Och pronto är 
det tomt i glaset! Den hårda vägen har jag just lärt mig att garaffa =butelj/flaska!  Vill man ha husets vin i karaff säger man 
”vinho da casa”! Slutet gott allting gott – vinet var fantastiskt och även priset. 

                                         xxxxxxxx 

Efter alla goda måltider och dito viner beslutar jag mig för att gå till Algarves motsvarighet till Friskis & Svettis en kväll.         
Det är kostnadsfritt här för folkhälsans befrämjande! Heja Portugal! 

Ledaren kommer genast fram och frågar hur gammal jag är. 66, nyss fyllda, svarar jag.  I den här gruppen får man vara 
högst 55, säger hon. För första gången känner jag mig uråldrig!  Men när jag nu är här kanske jag kan få 
vara med ändå, försöker jag. Hon ringer ett samtal för att kolla om det går för sig och det är OK bara jag 
garanterar att jag är fullt frisk! Men, i fortsättningen hänvisas jag till grupp 55-80 år! Vi jympar på stengolv 
till raspig Abbamusik men hela kroppen får sig en ordentlig genomkörare  och jag får träningsvärk. 

Numera får jag hålla mig till min egen åldersgrupp där vi ömsom ligger på bastmattor och ömsom sitter på 
plaststolar och vippar med benen. Kvinnorna från den lilla byn pratar högt med varandra under passet och 
en kvinna kliver av för att vila en stund och meddelar resolut att det har hon full rätt att göra vid 81 års   
ålder! Nåväl, det är en fascinerande upplevelse iallafall och här blir jag mindre svettig! 

I Alcantarilha är det inte bara runt Halloween det spökar  

Om du vill se spöken mitt på ljusa dagen ska du bege dig till Alcantarilha, en liten by utanför Armacao de Pera. Alcantarilhas 
benkapell är värt ett  besök! 

Kapellet  ligger  i anslutning  till kyrkan innanför en sidodörr. Bortsett från krucifixet är interiören helt gjord av benresterna 

från ca 1500 avlidna församlingsbor. Dödskallar och skelett sitter tätt sammanpressade i olika mönster längs väggarna och 

kan ge kalla kårar i värmen. 



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 
 Eleonor & Valter Thuresson 
 Britt & Per Landgren 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Lena & Bo Ulltin 
 Helene & Staffan  
 Hård af Segerstad  
 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 

Visste du, att 

      det  nu är bevisat  i en 

svensk studie, publicerad i 

Br Journal of Sports Medi-

cine, att golfare lever längre. 

Även de som åker golfbil! 

      Portugisen                      

Antonio Guterrez, tidigare 

premiär minister och chef för    

UNHCR är FN:s nye gene-

ralsekreterare. Han sägs 

vara både modig och stark, 

vilket  är hoppingivande. 

      PTGolfs boende Amen-

doeira med Faldo/O’Connor 

banorna har fått en toppno-

minering i ”World Travel 

Awards” för sin  förnämliga 

resort  med naturskönt läge 

bland mandel- och fikonträd. 

 PT Golf har startat ett nytt 

longstayboende i byn Palm-

Mar på södra  Teneriffa. Mer 

om detta i ett senare 

PTGolfnytt. 

 Till vårsäsongen öppnar  vi 

även upp ett longstay  med 

radhusboende i pittoreska 

Carvoeiro. Mer även om 

detta. 

 

. 

 

  

 

Utflyktstips - Båttur på gränsen 

Ett par gäster i Tavira, tipsade om en trev-

lig  dagstur med båt de gjort på gräns-

floden Guadiana. Båten avgår från Vila 

Real de Santo Antonio kl 10 och är tillbaka 

17.  De lägger till vid en liten by för lunch 

och musikunderhållning.  Mycket vackra 

och lite annorlunda vyer av Spanien och     

Portugal  bjuds från flodsidan.                  

Pris för denna flodtur är totalt 47 € 


