
PT GOLFNYTT 
Säsongen har startat 

 
Lördagen den 6:e september anlända höstsäsongens första PT Golfgäster till Algarve. 

PT Golf har aldrig tidigare haft så många gäster i september som detta år. 30 familjer 

har passat på att kombinera golf med bad i atlantkustens 24 grader.  

Premiärgästerna har, liksom rekordmånga andra i år, valt att styra kosan mot olika bo-

enden i västra Algarve. En orsak till detta är säkert att många av PT Golfs stamgäster 

vill pröva något nytt. Ett annat väl så viktigt skäl är PT Golfs utbud av mycket attraktiva 

boenden och stora utbud av olika golfbanor. Nytt boende för året är Boavista Golf Re-

sort som ligger strax utanför Lagos. Här finns en mycket fin golfbana men också ett 

stort spa med uppvärmd inomhuspool, jacuzzi och bastu. PT Golf erbjuder här både 

longstay och 14 dagarsvistelse. 

Antalet bokade gästnätter slår rekord även i år. Fördelning är ungefär lika mellan östra 

och västra Algarve. Ökningen kan bland annat tillskrivas det stora antalet förstagångs-

gäster. Nöjda kunder som berättar för vänner och bekanta har varit PT Golf främsta 

reklam. Christian Westerlund menar att tillströmningen av nya gäster delvis beror på att 

PT Golf inlett ett nära samarbete med Golfhäftet. Under sommaren har PT Golf deltagit 

i flera av Golfhäftets 109 deltävlingar i Skandinavien och tillsammans med Oceanico 

Group sponsrat prisbordet vid sluttävlingen på Bro Hof med första priser i form av gene-

rösa vistelser i Algarve. Sluttävlingen hade 500 deltagare och avgjordes under två da-

gar. Samarbetet med Golfhäftet fortsätter och även i år kommer PT Golf erbjuda sina 

gäster att köpa häftet till ett rabatterat pris av 45 EUR. 

Nöjda kunder är och har alltid varit PT Golfs främsta marknadsförare. Ingenting är dock så bra att det inte kan bli bättre. ”Vi job-

bar ständigt med att förbättra oss” säger Christian Westerlund. ”Vi har i år förstärkt vår organisation med nya medarbetare, vi har 

nya boenden och utflyktsmål och vi försöker att ta tillvara kloka synpunkter från våra gäster om hur vi kan göra deras vistelse här 

i Algarve ännu bättre” 

På huvudkontoret i Tavira är det två nya medarbetare som har fått en närmare presentation på sista sidan av detta nummer av 

PT Golfnytt. 

Nytt för säsongen är budgeterbjudande om långtidshyra av lägenheter med fri golf på närbelägen golfbana. PT Golf har själva 

ansvaret för städning och skötsel av dessa lägenheter. För närvarande finns dessa lägenheter i Cabanas och Tavira med fritt 

spel på Benamor samt i Vilamora med fritt spel på Pestanabanorna. Priser och tillgänglighet finns på PT Golfs hemsida 

www.ptgolf.se. 

Ett annat mycket fördelaktigt erbjudande är boende i moderna lägenheter på Quinta do Morgado i Tavira. Lägenheterna har ett 

vardagsrum, ett sovrum med dubbelsäng eller separata sängar, ett badrum och utrustat kök. Priset per person är endast 790 

EUR för två veckor inklusive hyrbil och10 golfrundor på Benamor . För en månad är priset 1 150 EUR inklusive fri golf. 

Höstens tävlingsprogram är som vanligt välfyllt. Nytt för i år är tävlingar på mästerskapsbanorna i Quinta do Lago. 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Oktober 2014/4 

Christian Westerlund i full sving 



Vet Du om 

 att gästmapparna nu 

finns på PT Golfs hem-

sida? Här hitta Du även 

månadsprogram för täv-

lingar och utflykter 

 att Jan Almqvist, PGA-

medlem med stor kun-

skap om svingteknik, är 

ny golfvärd på Cavalo 

Preto? Tillsammans med 

Steve Fairless tar han 

hand om PT Golfs gäster 

i Vilamoraområdet. 

 att PT Golf numera finns 

på Facebook? Adressen 

är www.facebook.com/

ptgolf.se 

 att Portugal Masters 

spelas på Victoria Golf 

Course i Vilamora mellan 

den 9:e och 12:e okto-

ber? 

 att Maja Hedén, golfvärd 

och pro på PT Golf, blev 

återigen svensk mästa-

rinna för damer över 60 

år? 

Vinresa till Alentejodistriktet med övernattning i 

Monsaraz 

En söndag i mitten av april packar vi en liten väska för att se oss om utanför Algarve, 
färden går nordost mot spanska gränsen och målet är Alentejos vindistrikt. 

Vi kör mot Silves och tar där motorvägen en halvtimme för att snabbt komma iväg en bit. 
Vårt slutmål är Monsaraz, som några vinintresserade gäster rekommenderat och som 
ligger i hjärtat av Alentejo. Därifrån kommer Portugals ”bästa” viner tycker somliga, andra 
skattar Dourovinerna högre. Hur som helst ville vi själva kolla upp det där. 

Trakten söder och norr om Beja är ett vidsträckt slättlandskap och här börjar enorma 
vinodlingar breda ut sig.  Staden Beja är inget att titta närmare på, påminner en om att 
Portugal är ett fattigt land, förfallet är mycket påtagligt här.  Vi kör snabbt genom staden 
och är glada att vi tagit med öl och mackor, hittar en rastplats med bord och stolar strax  
utanför stan. Gott att få något i sig och sträcka på 
benen ett slag. Efter denna väg finns inga platser 
att stanna och äta vid så en matsäck sitter fint! 

Efter ett par timmars färd när vi börjat tröttna på det 
flacka landskapet med betande får och kor händer 
det något. Naturen skiftar och vägen slingrar sig 
istället fram genom mjuka kullar med korkek. Klibb-
rosor och lavendel klättrar längs sluttningarna och 
vi plockar fram kamera och ”padda” för att föreviga 
det blommande landskapet som lyser gult, lila och 
vitt. Små sjöar dyker upp här och var, vattnet är 
alldeles stilla med solglitter och träden speglar sig 
stolt. Vi är nära den spanska gränsen nu och det 
ser ut som om den mäktiga gränsfloden Guadiana 
har spillt över sitt vatten till sjöarna här. 

Vägarna vi åker på är fina, mycket bättre än 125an 
längs Algarve. Vi ser otaliga brobyggen som gått i 
stå, brofundamenten står där och rostar.  Pengarna 
tog slut förstås, det ser sorgligt ut. Vi lägger märke till 
att storkarna här på landsbygden bygger sina bon i 
de högsta grantopparna istället för uppe på elstolpar-
na. Det betar tjurar under korkekarna och en del vän-
tar en kuslig framtid för här finns det tjurfäktningsare-
nor, och affischer som annonserar om det finns över-
allt. 

Efter närmare 3 timmars resa ser vi en kulle som reser sig 
över alla andra kullar med en jättelik borg. Det är Monsaraz! 
Det här är ett välbesökt utflyktsmål och många turister njuter 
av utsikten och det vackra vädret denna vårsöndag. Men så 
här tidigt på säsongen är det ingen trängsel och lätt att få en 
parkeringsplats. Vi går en rekognoseringsrunda genom byn, 
som lånad från medeltiden.  Kullerstensgator med låga hus, 
ett par kyrkor, några gamla kloster, fem gästboenden/hotell 
och lika många restauranger.  Inga turistshoppar stör 
friden här bara några få hantverksaffärer med kera-
mik, filtar och mattor. Vi kollar in ett par små hotell 
men fastnar för Casa Pinto som har en alldeles speci-
ell charm. Här har Juan från Barcelona funnit sitt para-
dis och skapat en boning i morisk stil. Under fyra år 
har han restaurerat och dekorerat. Vi fastnar för rum 
Asilah med marockansk inredning. Smakfull konst och 
ett fantastiskt badrum i marmor och mosaik.  På en 
takterrass med vidunderlig utsikt över kullar och vin-
gårdar provar vi vårt första Alentejovin - en vit Re-
guengos smakar friskt i värmen! Svalor flyger över 
våra huvuden och lärkor drillar. Här ska ni ”bara vara” 
och njuta av lugnet och allt vackert omkring er säger vår värd och lämnar oss. 

 



 

Vinresan fortsätter 

Efter en god portugisisk lammgryta på restaurangen snett över gatan och mera 
vin, har glömt sorten, sover vi sen ända tills kyrkklockan slår 8 slag och det är 

dags för frukost. Ett rum inklusive frukost på detta hotell kostar 78 €. 

Efter frukosten är det dags för vår lilla vinrunda. Vi åker mot en av Portugals 
största lantegendomar, vingården Esporao, www.esporao.com som verkligen är 
helt enorm. Vinstockar så långt ögat når men endast babydruvor vid den här 
tiden på året. De har guidade turer i vinkällaren och visar hur vin och olivolja 
produceras. Här tillverkas vinet Monte Velho som blev en klar favorit! Restau-
rang, fin gårdsbutik med en liten bar finns givetvis också! 

Vi stannar även till vid det cooperativa försäljningsstället Carmim och hittar viner 
från flera av traktens gårdar, som vi inte hinner besöka. Där inhandlas vinet 
Monsaraz med en fin silhuettbild av borgen på etiketten. 

På väg mot Estremoz ser vi stora marmorbrott överallt som inte gör landskapet 
vackrare precis. Naturen själv läker så sakta såren och grönskan slår rot i slagghögarna men det kommer att ta lång tid... 
(Golfbanor smälter bättre in i naturen tycker vi.) Men marmorbrytningen är viktig för ekonomin och här är det iallafall lite 
aktivitet på sina håll! Rondellerna har marmorstatyer här.  Vill man se mera marmor i byggnader och på torg är Vila Vicosa 
ett bra val! 

I Redondo är det dags att leta efter ett lunchställe. Lättare sagt än gjort. Vi parkerar, går över torget och märker att alla 
tittar på oss. Här ser man direkt om någon utsocknes dyker upp. Inga turister hittar hit, för vad ska man här att göra?  
Första restaurangen är inte ett dugg intresserade av att servera oss någonting. Vi tittar på en meny men får ”nada” till svar. 
Hittar till slut en litet ställe där vi får sitta på familjens innegård och man skyndsamt plockar bort sina privata grejor. Vi blir 
förvånade när tomatsoppan med oregano och den hemgjorda färskosten båda är delikata, så även den galinahöna som 
kokats mör med olika örter.  Kul när man blir så glatt överraskad! 

På återresan till Algarve ca 5 km söder om Beja, närmare bestämt i Al-
bernoa, hittar vi två vingårdar som vi gärna rekommenderar. Båda serverar 
spännande menyer till sina viner och priserna är humana. Vi provade goda 
viner på Grous, www.herdade-dos-grous.com en mycket vackert belägen 
vingård mitt i grönskande natur och där vi också serverades en av de bästa 
måltider vi ätit under hela säsongen!   Adegan är väl skyltad på höger sida 
om stora vägen från Beja. 

En liten bit söderut, svårare att hitta, men fortfarande i Albernoa ligger 
Malhadinha Nova, www.malhadinhanova.pt som bl a har vinet Monte Pece-
guina. Det är vinmakarens unga döttrar Fransisca och Mathilde som har designat vinetiketterna med olika djur och då kom-
mer vi på att vi redan smakat deras vin på en restaurang i Portimao, vi känner igen etiketterna med fiskar och påfåglar.  

Vingården har en fräsch restaurante i vitt och grönt och påfåglar spatserar i trädgården. Inte lika vackert belägen som 
Grous kanske men deras röda vin står sig bra i jämförelse och är prisvärt.  Vinet är en ”blend” av 5 olika druvor, bland 
andra Portugals nationaldruva Touriga Nacional och Syrah. 

Mycket nöjda och belåtna med både viner och utflykt återvänder vi till kusten på kvällen. 

Noterat av Lena Ulltin i april 2014 

 

 

http://www.esporao.com
http://www.herdade-dos-grouse.com
http://www.malhadinhanova.pt


Kontakta oss 

 

Kontorstider / Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning / Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Susanne Gerjy  
- Peter Guggenheimer 
 
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: susanne_ptgolf 
Skype: peter_golf 
 
Utflykter - Lena Beskow 
Tel:   Portugal: +351 281 
322 081 
Mail: lena@ptgolf.se 
 
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 - 
Birger Bendelius 
Mobil Portugal: +351 910 
633 233 
Skype: birgerewa 
 
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 

Nya profiler på PT Golf i Tavira 

Lena Beskow är nyanställd på PT Golf för att hålla i utflykter 
från Tavira, stadsvandringarna i Tavira och för att vara golfvärdinna 
på kontoret. Lena är värmländska med förflutet som sjöman på 
passagerarbåtar. I land har hon arbetat med allt möjligt bland annat 
som språklärare. Sedan 10 år är Lena och hennes man flitig besö-
kare i Algarve. Den första tiden som vanliga turister men de sen-
aste åren som övervintrare hela vinterhalvåret och nu boende i 
Tavira. Lena är ännu inte riktigt inbiten golfare. 

Peter Guggenheimer är skåningen från Helsingborg som en 
stor del av sitt liv seglat världen runt i kryssningsbranschen och där 
tagit hand om passagernas boende, mat och trivsel. Han gick iland 
i början av 90-talet för att driva krog i hemstaden. Efter pensioner-
ing flyttade Peter i våras till Tavira och letade upp PT Golf för att 
höra om de hade behov av hans tjänster. Kontakten ledde till att 
han nu arbetar tillsammans med Susanne Gerjy med offerter och 
bokningar. Fotboll blev tidigt Peters sport delvis som en föräldra-
protest. Nu håller han dörren öppen för att ompröva sitt motstånd 
mot golfspel. 

Dag Tavira Vilamoura Portimão Lagos 

1    Pro Putting 

2    Tävl. Alamos 

3 Tävl. Benamor   Tävl. Alamos Barmingel 

4   Tävl. Pinta + Vila Sol  

5     

6 Tävl.Benamor +Trivselkv.  Tävl. Amend.+ gästträff  

7   Tävl. Boavista Tävl. Boavista 

8  Tävl. Alto + Vila Sol Tävl. Alto + Vila Sol Pro Putting 

9 Castro Marim    

10 Korkfabriken Korkfabriken Tävl. Espiche Tävl. Espiche+Barmingel 

11  Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol  

12   Tävl. Alamos Tävl. Alamos 

13  Tävl. Amendoeira Tävl. Amend.+gästträff Barmingel 

14 Tävl. Benamor   Tävl.Palmares+After Golf Tävl. Palmares 

15    Pro Putting 

16 Stadsvandring Tävl. Gramacho+Vila Sol Tävl. Gramacho+Vila Sol Gocart 

17   Kvällsgolf korthål Gem. Middag 

18 Tävl. Benamor   Tävl. Morgado Tävl. Morgado 

19     

20 Tävl. Monavilla Spanien Tävl. Vila Sol Tävl. Morgado+Vila Sol  

Tävl. Amed. + gästträff 
Barmingel 

21    Vingårdsresa 

22 Tävl. Benamor   Tävl. Boavista Tävl.Boavista+ProPutting 

23   Gem. middag  

24 Vingårdsbesök Tävl. Vila Sol+Vingård Tävl. Silves+Vila Sol Barmingel 

25     

26 Tävl. Castro Marim  Tävl. Morgado Tävl. Morgado 

27   Tävl. Amend.+gästträff Barmingel 

28  Tävl. Vila Sol Tävl. Vila Sol+After Golf  

29   Tävl. Penina Tävl. Penina+Pro Putting 

30 Stadsvandring Tävl. Alto Tävl. Alto  

31 Tävl. Benamor    Barmingel 

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


