
PT GOLFNYTT 

Den ”svenska” golfsäsongen fortsätter nu i Portugal 

för er som har möjlighet att komma ned! 

Efter en mycket fin sommar i nästan hela Sverige, med golf-

banor i toppskick, har det nu blivit dags för en ny golfsäsong på 

Algarve. 

Sommaren är ingen semestertid för PT Golf,  utveckling och 

förbättring av verksamheten pågår hela tiden.  I PT Golfnytt får 

du ta del av några av de nyheter som du kommer att mötas av 

under hösten 2016 samt våren 2017.  

En god nyhet är att golfpaketen förbättrats på flera områden! 

De gäster som väljer att bo på Västra Algarve - från Amen-

doeira och västerut ända till Luz - kommer numera att ha tillgång till hela 13 banor, som vi samarbetar med där.  Gästerna 

väljer fritt vilka banor de önskar spela. De som väljer Amendoeira kommer också att erbjudas spel på våra övriga banor 

västerut.  På centrala Algarve kommer PTGolf att samarbeta med golfklubbarna Vila Sol, Pinheros Altos och Vale do 

Lobo. Golfpaketen kan kombineras valfritt på dessa banor. I Västra Spanien har ett nytt boende, Isla Canela Strand till-

kommit. Samarbetet med de tio banorna i Västra Spanien och Östra Portugal har utvecklats och numera är det möjligt att 

kombinera sitt golfpaket utifrån dessa banor, det så kallade spanska triangelpaketet. Mer om detta finns att läsa på hemsi-

dan. 

I Gästmodulen finns all skriftlig information samlad. Här finns också hela utbudet av aktiviteter och tävlingar. Möjligheten 

att i förväg boka tid på våra samarbetsbanor för sällskapsspel finns under fliken ”Boka tid”.  Naturligtvis kan man alltid 

själv direkt kontakta den klubb man vill spela på. Tävlingar och ”Boka tid” öppnas löpande 28 dagar innan speltillfälle.  

Intresset för att delta i tävlingar och aktiviteter är stort, därför bör man som gäst planera i god tid. 

Golfvärdarna kommer att finnas på plats från slutet av september. Som alltid sker en del förändringar, men de flesta av 

förra årets värdar är kvar och två nya värdpar håller på att installera sig i Tavira. 

Vi ser nu alla fram emot en härlig höst med mycket golf och andra aktiviteter.  Ni som ännu inte bestämt er för att resa 

med oss bör inte vänta för länge, på flera av våra boenden är det mycket bokat, både för hösten men inte minst för vår-

säsongen. November och mars är de mest populära månaderna bland svenska golfare. Tänk på att även december-

januari erbjuder riktigt bra golfväder och då är det dessutom mycket lugnare på banorna! 

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ta 

kontakt med oss på PTGolf! 

VÄLKOMMEN TILL EN NY OCH SPÄNNANDE SÄSONG! 

Göran & Christian Westerlund 

Nyhetsbrev från PT Golf Algarvespecialisten Portugal Oktober 2016/4 

 
Algarve - drömmålet för Din nästa golfresa 

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

PT Golf erbjuder golfresor för SHORT & LONGSTAY vistelser till alla populära golfområden i Algarve och Västra Spanien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stort deltagande på PT Golf Greensome 9/7 på Ljunghusen GK 

58 lag tävlade om de fina priserna från PT Golf. Trots att det utlovats vackert väder fick 
många av deltagarna utstå ett idogt regn men vädret förbättrades under dagen och slutade i 
sol. De flesta deltagarna var nöjda med dagen vilket visade sig genom en stor uppslutning på 
prisutdelningen där de 8 bästa paren fick pris. 3 par vann dessutom presentkort à 200 € att 
användas i Portugal. 
Förutom fina priser bjöd PT Golf alla deltagare på fika efter 9 hål. Ett stort tack till              

Göran Westerlund nedan, femfaldig vinnare av Ljunghusenpokalen, vinnare av                

Skandinaviska Öppna m.m. Vid 80 års ålder är han fortfarande singelhandicappare! 

      Vinnarna på 46 poäng, Lars Jönsson från Lunds Akademiska och Per Nord, Rönnebäck Gk 

 

Greensome poängbogey i ömsom regn, blåst och sol 18 juli, kanonstart fm och em 

På bild är de lyckliga vinnarna av PTGolfs 14-dagarsresa:  

Ann Claesson/ Anders Berndsson, 

Gullbringa GC och Jeanette Sund-

berg/ Inge Strand, Åkersberga Gk   

De glada vinnarna av 7-dagarsresan:                                              

Martin Svensson/ Tommy Olsson 

Ornsjö Gk , Sofia Molén/Stefan Molén  

Chalmers Gk och Mads Schierup 

Petersen,  Knistad Gk 

      FINAL 

Under sommaren har PT Golf varit med och sponsrat  två stora     

tävlingar i Sverige, Ljunghusen samt golfhäftesfinalen på Bro Hof 



Du har väl varit i Silves stad?!      

Silves är en liten söt, historisk stad, som 

gjord för en dagstur när du inte spelar golf. 

Den utmärker sig genom sina historiska 

landmärken från den tiden den var huvud-

stad,  d v s under den moriska eran  (700-

1200). På den tiden var staden en viktig 

hamn för båttrafiken via floden Arade till 

havet och Nordafrika samt centrum för ad-

ministrationen.  

Huvudattraktionen är den ståtliga  borgen i 

rött tegel som reser sig mitt i staden. Borgen 

är från den moriska tiden men restaurera-

des under 1940-talet. Här finns utgrävningar 

från boplatser och minnesmärken från olika strider som utkämpades här. Delar av stadsmuren finns också kvar. 

Den absolut bästa vyn över Silves får du från kullarna på andra sidan staden. Utsiktsplatsen hittar du efter en kort promenad 

från centrala Silves och på vägen passerar du Ponte Romana, den gamla bron från 1400-talet när du följer vägen mot järn-

vägsstationen. 

Det går även båtturer till Silves från bl a Portimao (pris ca 35 Euro) om man vill åka sjövägen.  

”Algarves godaste grillkyckling” hittar du på den populära restaurangen Valdemar vid huvudgatan mittemot bron. Där 

serverar man endast sardiner samt kyckling med pommes frites och sallad på löpande band. Lätt att bestämma sig eftersom 

det endast finns 2 rätter på menyn.  Måltiden serveras utomhus men det finns tak! En kaxig skylt som tål att utmanas! 

På huvudgatan, strax intill det lilla torget, finns en butik med korkprodukter av alla de slag om man är ute efter en present! 

Texten nedan är svårläst men en upprymd turist är helt lyrisk över Valdemar... 

  

Entrérätt samt en enkel dessert     

nedan är inkluderade. Priset är  

billigt och allt är gott! Dessutom får 

du sällskap av lokalbefolkningen! 



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 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Eleonor & Valter Thuresson 
 Britt & Per Landgren 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
-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 

      vår golfvärd i västra Spa-

nien, Maja Hedén, blev EM-

mästarinna 2016 för damer 

60+. Stort GRATTIS Maja! 

      Portugals herrar blev EM-

mästare i fotboll.  Grattis 

även till dem! 

      senare delen av sommaren 

var rekordvarm i Portugal 

och 2700 brandmän bekäm-

pade skogsbranden bara i 

Monchique. 

 Portugal  räknas till en av de  

fem säkraste länderna i 

Europa 

      vi på PTGolf nu börjar längta 

efter våra gäster! 

   Har du spelat Silves golfbana?! 

Silves är en av Pestanas 5 golfbanor på Algarve (de övriga är Alto, Gramacho, 

Pinta och Vila Sol). Det är en mycket omtyckt bana av såväl hög- som låghandi-

cappade. Vi har hittills aldrig mött någon som inte gillat den här banan! 

Golfbanan är mycket lantligt belägen mitt bland citroner och apelsiner  och vid 

foten av Monchiquebergen. Intill banan finns även en korkfabrik för industriell 

korkframställning. 

Banan har ett idealpar  på 70. Den har visserligen några stigningar men är i 

stort sett en relativt platt bana. Banan har ett av de längsta par 5 hålen på Al-

garve. Klubbhuset är mycket enkelt men det är projekterat för bygget av ett nytt. 

Drivingrange ingår också i framtidsplanerna. Ingen riktig restaurang finns men 

de kan erbjuda en smörgås eller hamburgare. Inget att rekommendera, bättre 

att ha sin egen matsäck med sig.  Men öl och vin finns det förstås! 

Här kan du även spela på golfhäftet! 


