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Algarve, västra Spanien, Teneriffa - drömmålet för Din nästa golfresa 

World Golf Awards utsåg 2014, 2015, 2016 och 2017, Portugal till världens bästa golfdestination 

PT Golf erbjuder golfresor för SHORT & LONGSTAY vistelse till alla populära golfområden i Algarve, Västra Spanien och Teneriffa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

Mars gäckade oss på vårvärme och sol i år minsann                                                                    

Istället fick vi en månad som prövade våra gästers ”fighting spirit”. Vi golfvärdar vill ge en stor eloge till er alla 

som gav er ut på tävlingar och sällskapsspel i både regn och storm. Det sura vädret lyckades inte skapa några 

sura miner hos våra tuffa gäster.  Portugal fick sitt efterlängtade regn och kunde fylla på dammar och vatten-

reservoarer. Det unnar vi landet!  Men, hela årsnederbörden hade ju inte behövt falla under samma månad. 

I Pera och Portimao, nedan, kollapsade ett par av strandrestaurangerna och delar av trädäcken i det hårda  

vädret. Jättevågor åt  upp stranden och underminerade byggnaderna. Atlanten återtog sina förlorade domäner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Golfbanorna klarade vätan riktigt bra trots       

ihärdigt regn, vinden torkade upp dem igen och 

sista veckan i mars kom äntligen solen och     

värmen. Vid påsktid exploderade grönskan och 

blomningen.  Våra hemvändande skåningar   

möttes dock av stora snödrivor där hemma.                  

Ingen ordning på vädret någonstans! 

På följande sidor presenteras lite nyheter för säsongen 

2018/2019. 
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Palm Mar  
 
PtGolf är väletablerade på Algarve där man verkat i 8 år, samt i 
västra Spanien sedan ett par år. För att få en garanterat frostfri 
golfrunda har man nu kastat blickarna lite längre söderut och     
satsar sedan ett år tillbaka på longstay på Teneriffa. Verksam-
heten här är på etableringsstadiet vilket innebär att standarden på      
lägenheterna inte håller samma jämna nivå som i Portugal. På  
Teneriffa samarbetar vi med våra mäklare som förmedlar lägen-
heter från privatpersoner. Här finns således inga lägenhetshotell. 
 
Boendet Palm Mar är ett lugnt område med drygt femton            
restauranger och caféer. 
 
Dagar som inte ägnas åt golfspel kan man gå längs strandpromenaden. Räcker inte det, fortsätter man genom 
"kaktusland" bort mot fyren och tillbaka, en promenad på ca 1,5 timme. Vill man verkligen höja ribban sätter 
man på sig ett par rejäla kängor och bestiger berget, går till Los Cristianos… och tar sen en taxi hem. 
I Palm Mar finns en liten badstrand som dock inte är att rekommendera. En mindre sandstrand finner man i 
den närbelägna byn Las Galletas där det också finns ett stort utbud av restauranger och affärer, 4 kilometer 
från Palm Mar. 
 
Turistmetropolerna Los Cristianos och Playa de las      
Americas finns också på 15 minuters bilavstånd.             
Där finns tillgång till både bad, uteliv och shopping.  
Trevliga utflyktsmål är ön La Gomera med sin vackert     
belägna golfbana, Teneriffas huvudstad Santa Cruz, den 
lummiga Mascadalen och inte minst, vulkanen Teide. 
 
Golfen spelar vi på Amarilla golfklubb och Golf del Sur, två 
trevliga banor på ca 20 minuters bilfärd från vårt boende.  
 
Till hösten 2018 kommer vi att få tillgång till ytterligare en 
bana, den fina Adeje-banan, vilket vi ser fram emot.                                                                                    
Vi kan också erbjuda ett kombinationspaket bestående av 
boende och golf en vecka på södra Teneriffa samt därefter 
avslutningsvecka på Buenavista GC. 
 
 

 
Våra golfvärdar på plats arrangerar               
tävlingar, utflykter och andra aktiviteter, 
allt efter efterfrågan och intresse.  
 
Vi träffas en gång i veckan och äter     
middag tillsammans och ibland utmanar vi 
varandra på boule på strand-promenaden. 
 
Varma hälsningar 
Anita Blomdahl 
Golfvärd Teneriffa 
 
 



 

PT Golfs nya 5-stjärniga 

boende VidaMar              

vid Salgados golfbana          

Läs mer på hemsidan 

Vida Mar är ett superlyxigt boende alldeles intill   

Salgados golfbana.                                                       

Salgados, en lättgången parkbana i ett naturskönt,   

fågelrikt område nära havet. Bli inte förskräckt av att 

scorekortet är nästan lika blått som grönt - det är  

mest sidovattenhinder och fairways är breda. 

Från boendet är det bara några minuters  promenad 

både till golfbanan och havet. Vägg i vägg med      

hotellet ligger restaurangen Mamma Mia, där PTGolfs  

matpatrull avnjöt en delikat 3-rätters lunch. En utmärkt 

strandrestaurang finns också ytterligare ca 50 m bort. 

 

 

Fler Nyheter:                                          

Colina Verde, vårt nya trivsamma boende har 

en egen 9-hålsbana med fri golf för våra gäster. 

Colina Verde ligger på 10 minuters bilavstånd 

från Tavira. Lägenheterna har 1 sovrum och 1 

badrum och fullt utrustat kök. 

Santa Luzia, ett annat nytt boende, ligger 

nära strandpromenaden och restaurangerna.      
Du tar dig även lätt ut till Barrils sandstrand, 
antingen till fots eller med ett litet tåg.. 

Det är första gången PTGolf  satsar på  boende 
i den pittoreska fiskebyn Santa Luzia, som kan 
jämföras med populära Cabanas nära Tavira. 
Byn är känd för sin fina, färska bläckfisk! 
(Polvo)   

Salgados GC 

  



Vårt förstklassiga boende      

Lakeside, Quinta do Lago,    

Centrala  Algarve. 

 

Storsatsning på Centrala Algarve  
med 3 nya golfbanor i närheten av  
Lakeside, Quinta do Lago 

PT Golfs lyxboende Lakeside i Quinta do 
Lago kommer att få en uppgradering av sina 
golfpaket.  

Utöver de möjligheter till kombinationer som 
redan finns med de välkända banorna Vila 
Sol, Vale do Lobo och Pinheiros Altos     
öppnar sig en ny, fantastisk möjlighet.  

 Pt Golf har avtalat så att du nu även kan 
spela på de ypperliga och välrenommerade  
banorna Quinta do Lago North, Quinta do 
Lago South samt Laranjal.  

  För dig som gillar att simma är det svårt att hitta en större inomhuspool 



KONTAK.TA OSS 
 
Kontorstider/Telefontider 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Magnus  Nylander 
- Katarina Sandelin 
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.se 
 
Utflykter/Aktiviteter 
Ansvariga är golfvärdarna i  
respektive område. 
 
Golftävlingar/Ansvariga 
 
-Västra Spanien 
 Maja Hedén 
 Kicki Glöggler 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Anita Ahlström 
 Britt & Per Landgren 
 Göran Nilsson 
 John Sanderson 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
 Eleonor & Valter Turesson 
 Lena & Bo Ulltin 
 Ulf Westerberg 
-Teneriffa 
 Anita & Anders Blomdahl 
  
 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 

      PT Golf Challenge - två tävlingar i sommar 

       Prisbordet: Isla Canela,  västra Spanien 

       1:a pris 14 dagar och  2:a pris 7 dagar  

       Ljunghusen 07/07-2018 

       Ringenäs     17/07-2018                    Välkommen med din anmälan! 

 

  

Inte en enda HIO inrapporterades i mars... 

...Men i april var det två gäster 

som fick till det,  nämligen: 

Anette Jensin,  1 april                     

Salgados hål 3  110 m 

Bengt Lindemalm,  7 april        

Boavista hål 6  126 m 

Stort GRATTIS till er! 



      Vi på PTGolf  önskar Dig  EN SKÖN & GRÖN SOMMAR med mycket golf!       

             Foto: Anna Nylander 


