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”Vi bodde på Cabanas 

Garden. Tiptop lägenhet. 

Manuela och Chris sköter 

detta exemplariskt. Fint 

poolområde. Vacker träd-

gård. Mkt bra städning. 

Har just, för första gången, 

avnjutit mat på Punjab In-

dian Takeaway. Lamb och 

chicken Korahi. Super-

gott!!” 

 - Monica Claus i mars 

I det här 
numret 

 Första gästen har 

anlänt 

 Oktoberprogram-

met 

 Månadens re-

staurang 

 Monte Rei till-

baka 

 Öppet Hus 

 Snabbnytt Från vänster: Gunner & Margaretha Lejman, Lola & Stefan Holm, Hans Nilsson, Gunnel  Åke Le-
vin, Birger & Ewa Bendelius, Lennart Lindeberg, Maja Hedén, Inger & Göran Ekengren, Bo Ulltin, 
Susanne Gerjy, Göran Westerlund, Lena Ulltin, Elisabeth Westerlund samt Christian Westerlund. 
Foto Barbro Lindeberg. 

Nu drar säsongen igång 
PT Golf är Skandinaviens ledande  golfresearrangör i Algarve. Under föregående 

säsong, hösten 2012, vintern och våren 2013 hade vi 48 500 gästnätter. Främst i 

långtidsboende (s.k. long-stay), en månad eller mera, men även kortare perioder. 

Boendet är alltid i välmöblerade moderna lägenheter med möjlighet till självhushåll.  

PT Golf har cirka 20 000 bokade golfrundor i Algarve per säsong. Det är givetvis 

inget krav att spela golf men vi kan erbjuda starkt rabatterade avgifter på 24 banor i 

Algarve plus två i Spanien nära gränsen till Algarve. Du väljer själv om Du vill hålla 

till i västra, centrala eller östra delen av kusten.  

Nu när hösten anmäler sitt antågande i Sverige så drar säsongen igång här i Al-

garve. De första gästerna har redan anlänt och bokningarna är i full gång. Hitintills 

är 50 000 gästnätter redan bokade vilket innebär att säsongen 2013/14 kommer att 

bli en ny rekordsäsong. Andelen återbesökare vittnar om en hög kundnöjdhet vilket 

även bekräftas av våra gästenkäter. 

Inför denna säsongen erbjuder vi flera nya boenden. Det och annan information 

finns alltid till gänglig på vår hemsida www.ptgolf.se.  

Inför årets säsong har PT Golf förstärkt sin medarbetarstab med några nya medar-

betare medan samtidigt den gamla kärnan är intakt. Vi hoppas det skall kunna leda 

till fortsatt hög service till våra gäster. På bilden nedan hittar Du den grupp som vill 

göra Din vistelse på den portugisiska sydkusten så angenäm och minnesrik som 

möjligt. 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Oktober 2013 



Restaurante do Xico  

Att äta ute på lyxrestaurang är trevligt men det är det också att besöka en genuin kvar-

terskrog inriktad främst på lokalbefolkningen. Härom veckan besökte vi på rekommendation 

Restaurante do Xico, som egentligen heter O Casarão, 400 norr om Ponte Romana. Här 

står Senhor Xico, alias Franciso Gonçalves, sedan 35 år vid sin kolglöd och grillar fisk till 

sina hungriga gäster. 

Mycket av inredningen och kockarna är detsamma men köket har moderniserats och ute i 

matsalen styr nu sonen Eduardo Domingues serveringen med fast hand och trevligt bemö-

tande av gästerna. I matsalen finns 14 bord med vardera plats för upp till 6 personer. Dess-

utom finns en atriumgård med plats för minst lika många. 

Menyn är baserad på lokala råvaror anpassad till tillgången för dagen på marknaden. Vi 

valde att som förrätt dela en tallrik husets räkor upphettade i en kryddig och välsmakande 

sås. Med hjälp av en bit bröd blev det inte mycket sås kvar på fatet. 

För dagen var chambão (lammlägg) Eduardos rekommendation. Köttet långkokas i en här-

lig sås och får på slutet sällskap av en välsmakande potatis. Hustrun valde i vanlig ordning 

en fiskrätt. Senhor Xicos kolgrillade dourada (guldbraxen) var just så välsmakande som 

man kan förvänta sig av en man som stått vid grillen så många år. 

Vi valde att hålla oss till husets vin. På flaska erbjöds ett rödvin för 11 Euro men vi valde en 

karaff rött. Visserligen inte en Reserva men helt ok för 1,85 Euro halvlitern 

Hemlagad Cream Caramel och var sin perfekt espresso blev en värdig avslutning på myck-

et fin middag helt i portugisisk stil. 

Helnöjda gick vi ut i den ljumma Tavirakvällen och inte heller särskilt mycket fattigare. Hela 

kalaset gick på mindre än 30 Euro för två personer. Hit kommer vi säkert tillbaka många 

gånger och rekommenderar alla att göra detsamma. Adressen är Rua Álvaro de Campos 

och telefon är 281 323 151. 

Lennart och Barbro Lindeberg 

 

Säsongens första golfgäst har 
anlänt till Tavira 
 

Första golfparet för säsongen i Tavira blev Marie-Louise och Sten-Ove Jönsson från Lerum. De är 

gamla portugalälskare och sedan 2011 stamgäster hos PT Golf. ”Det började med att vi skulle fira 

rubinbröllop i januari 2011. Vi hade läst om long-stay och hittade PT Golf på internet”, berättar Marie

-Louise. Den gången hade de bara bokat två veckor men redan efter en månad i Sverige var de 

tillbaka för ytterligare sex veckor i Cabanas. Ett havererat knä innebar att det dröjde nästan ett helt 

år till nästa golfresa och nu är man tillbaka igen en fjärde gång på Cabanas Garden som blivit deras 

favoritboende. 

 

”Genom åren har vi provat att bo på flera ställen längs Algarvekusten, men det är här i Taviraområdet vi trivs bäst. Golfklubben Benamor känns 

som hemma men vi spelar gärna även på andra banor i närheten”, säger Sten-Ove. 

I år passade paret Jönsson på att utnyttja PT Golfs nya erbjudande med en tredagars stop-over på Hotel Palácio i Estoril. Det var här deras kärlek 

för Portugal började år 2000 då de för första gången besökte landet på en golfresa. ”Vi förstår att Göran Westerlund har goda relationer till hotellä-

garen när han kan erbjuda ett så högklassigt boende till det priset”, säger paret Jönsson. ”Vi kan varmt rekommendera tre golfdagar här.” 

Efter utbyte av Sten-Oves andra knä planerar Jönssons att vara tillbaka i Cabanas i april igen. På frågan om varför de så gärna återvänder till 
Portugal svarar Sten-Ove inte bara de vanliga motiven om de vänliga, engelsktalande portugiserna, den goda maten och de fina golfbanorna m.m. 
Lite underfundigt säger han: ”Portugal kan erbjuda allt som Spanien har att erbjuda utom den höga kriminaliteten”. Det är något som paret har fått 
erfara båda sidorna av. 

Sten-Ove och Marie-Louise Jönsson till-
baka på Benamor 

Månadens restaurang 



Vet Du om 

 att Jardim har flyttat 

utlämningen av hyrbilar-

na? Du tar nu gratisbus-

sen till samma plats 

som återlämningen 

 att Portugal Masters 

spelas på Oceanico 

Victoria den 10-13/10? 

Gäster hos PT Golf har 

fri entré en valfri dag. 

Uppge PT Golf och Ditt 

namn vid insläppet. 

 att serviceorganisation-

en vid kontoret i Tavira 

nu är golfvärdar för 

Östra Algarve? Vänd 

Dig med förtroende till 

kontoret om Du har 

frågor. Många boenden 

har dessutom nattöppen 

reception 

 att PT Golf nu erbjuder 

tre eller 7 nätters stop-

over för de som reser 

via Lissabon? Inkvarte-

ring på femstjärnigt ho-

tell i Estoril och spel på 

Estoril GK ingår. Se mer 

på www.ptgolf.se 

 att Du nu gratis kan 

spela bridge  på Clube 

de Tavira varje tisdag kl 

20-23? Anmälan senast 

dagen före på PT Golfs 

kontor i Tavira. Det er-

bjuds även nybörjarkur-

ser utan kostnad. 

 att Continente övervä-

ger starta en internat-

ionell verksamhet? Den 

skall då heta Inconti-

nente. 

Greenen på hål 9 framför klubbhuset på Monte Rei 

Monte Rei kommer tillbaka 
En av Europas absolut bästa golfbanor är Monte Rei. Den har klassats som num-

mer 1 i Portugal och som nummer 10 i Europa.  Anläggningen ligger 14 km nordost 

om Tavira, cirka 6 km från kusten. Banan är designad av Jack Nicklaus och öppna-

des för spel i juni 2007. De 18 hålen slingrar sig fram i det kuperade landskapet. 

Var och ett med egen karaktär och skönhet. Höghandicapare kan kanske uppfatta 

banan som alltför svår men ändå som en upplevelse för livet att ha prövat. 

Om det smakar så kostar det också. Normal greenfee inklusive del i golfbil är 190 

Euro. 15:e november t.o.m. 14:e mars är greenfeen reducerad till 150 Euro. 

Genom ett unikt avtal med Monte Rei Resort kunde PT Golf under föregående sä-

song erbjuda sina gäster möjligheten att tävla på Monte Rei till ett starkt reducerat 

pris. Detta blev mycket uppskattat och gör att arrangemanget återkommer denna 

säsong. Preliminära tävlingsdagar i höst är 20/10, 10/11, 20/11 samt 10/12. Under 

våren är inriktningen att ha två tävlingar per månad. 

I priset 115 Euro per person ingår spel över 18 hål, del i golfbil, fria rangebollar 

samt en trerätters lunch inklusive vin. Stort prisbord utlovas. 

Missa inte denna chans till en golfupplevelse utöver det vanliga! 
Adress till bridgeklubben: 



Kontakta oss 

 Månadsprogram oktober 
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 Vila Sol  

2 Tävl. Benamor +middag   Tävling Espiche 

3   Tävling Vila Sol  

4     

5 Stadsvandring Tavira  Träning Amendoeira Träning Penina 

6 Tävling Costa Esuri Tävling Laguna Tävl. Alamos & Laguna Tävling Alamos 

7     

8  Tävling Pinta & Vila Sol Tävl. Pinta & Vila Sol  

9 Tävl. Benamor + middag Träning Family Golf   

10  Tävling O’Connor Tävling O’Connor Tävling Palmares 

11     

12 Stadsvandring Tavira Tävl. Gramacho&Vila Sol Tävl. Gramacho&Vila Sol  

13 Tävl. Benamor + middag    

14 Utflykt Olivlunden  Gästmöte Tävling Boavista 

15   Tävling Salados Gemensam middag 

16 Tävling Castro Marim Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol  

17     

18  Tävling Pinta Tävl. Pinta & Morgado Tävling Morgado 

19 Stadsvandring Tavira  Barbeque   

20 Tävling Monte Rei Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol  

21     

22  Tävling Silves Tävl.Silves & Penina Tävling Penina 

23 Tävl. Benamor + middag    

24  Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol  

25   Träning Amendoeira Träning Penina 

26 Tävling Benamor Tävling Pinta Tävling Pinta Tävling Palmares 

27     

28  Tävling Vila Sol Tävling Vila Sol  

29   Utflykt vingård + lunch  

30  Tävling Gramacho Tävling Gramacho Gemensam middag 

31     

Öppna hus 

Den 23 oktober och 21 november arrangerar PT Golf öppna hus för att visa sina boenden i Västra 

Algarve. Följande tider kommer det finnas möjlighet att se en lägenhet i respektive område: 

10:00-11:00  Amendoeira Golf Resort 

11:30-12:30  Sunset Village, Armaco de Pera 

13:00-14:00  Vista Marina, Portimão 

14:15-14:15  Albur, Alvor 

15:00-16:00  Belmar, Lagos 

16:30-17:30  Cascade, Lagos 

17:45-18:30  Marina Club,Lagos 

18:45-19:30  Estrela da Luz, Luz 

 

För gäster som vill stanna en dag i Västra Algarve finns ett begränsat antal möjlighet till boende i T1 

lägenheter på Vista Marina och Estrela da Luz. Pris 45 Euro/lgh.Golfrundor kan köpas till. Kontakta 

Margaretha Lejman +351 918 594 646. 

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


