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Algarve - en tröst i höst, efter en kort svensk sommar 

Den svenska sommaren 2017 går inte till historien varken som den varmaste eller kallaste eller nederbörds-

rikaste man minns. Vackra dagar emellanåt, javisst, men osäkra väderprognoser och svårt att planera för  

utomhusaktiviteter. Inga varma kvällar och inga varma bad! Lär vara den minst varma sommaren på över   

150 år! Ändå hör vi våra golfande vänner säga sig vara nöjda med säsongen. Att spela golf går ju som bekant  

utmärkt i alla slags väder de allra flesta dagar. Men vi ser en tydlig trend i år att många gäster önskar komma 

ned till våra boenden tidigare än vanligt och att gränsen mellan bad- och golfgäster kommer närmare. 

Vi på PTGolf har jobbat en stor del av sommaren med planering av tävlingsverksamheten samt förbättringar   

i gästmodulen för att kunna erbjuda samma goda service som tidigare. Vi är medvetna om att vi ständigt 

måste sträva efter att bli bättre. Det är precis som med golfspelet, om man inte ständigt utvecklar sitt spel och 

vill bli bättre slutar man att vara bra! En verklig utmaning i den övre medelåldern minsann! 

Vi vill nu hälsa er välkomna till årets första PT Golfnytt där vi varje månad under säsongen kommer att         

berätta mer om verksamheten när vi väl rullat igång. Hör gärna av dig med ett mail till vår redaktör,           

Lena Ulltin, med vad det vara månde som kan vara av intresse för nyhetsbladet och för våra läsare! 

Väl mött i en ny säsong tillsammans med oss på PTGolf! 

Göran & Christian Westerlund 
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Algarve Portugal & västra Spanien - drömmålet för Din nästa golfresa 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

PTGof Greensome vid Ljunghusens GK gick av stapeln som vanligt i juli, 
med 1- respektive 2-veckors uppehälle inkl greenfee på Algarve som 1:a och 2:a pris!  
 
Emelie Sköld - dotterdotter till vår mångkunniga 
golfvärd Margaretha Lejman - tillsammans med 
sin pojkvän Simon Hansevi såg till att knipa 2:a 
priset med 41 poäng. På samma poäng. men med 
bättre sista 9, vann Michael Andersson och  
Julian Nihlén. 
 
Emelie går i mormors fotspår, Margaretha håller 
fortfarande fin form och kliver själv ofta upp på 
prispallen.  
 
Grattis till båda vinnarparen!  
 

Emelie fixade ett av Portugalpriserna, vid PTGolf Greensome i 

Ljunghusen, för att kunna hälsa på mormor! 

”Svenskarnas skatteparadis Portugal kan bli ett minne blott”  

Den portugisiska regeringen överväger nämligen att börja beskatta utlänningarnas 

pension. Diskussionerna pågår och enligt portugisiska affärstidningen Jornal de 

Negocios 20 september, kan förslaget komma redan i budgeten 2018.  

      Mindre gynnsamma lägen på banan och IRL? 



 
Santo Antonio Golf - en sann naturupplevelse 

Här följer en kort presentation av Santo Antonio, den västligaste av våra  banor, och som bland våra gästerna fått ett oför-
tjänt dåligt rykte om sig att vara otillgänglig och extremt jobbig att gå. Vi vill försöka ge dig en lite annorlunda bild av  banan.    
Om det är någon gång du skulle unna dig en golfbil för en mäktig naturupplevelse kan det ändå vara här!  Pris 30€ 

Det är en enastående parkbana, par 71, med böljande fairways som erbjuder en utmanande runda i otroligt pittoreska     
omgivningar. 

Santo Antonio Golfbana anses vara en av de mest spektakulära banorna i Algarve och är ett ordentligt test av kunnandet 

och uthålligheten för golfare på alla nivåer. Banan slingrar sig fram genom det böljande landskapet och har fantastiska vyer 

över de omgivande byarna och Atlanten. Det var Pepe Gancedo, en av Spaniens mest erkända arkitekter,  som byggde 

banan och han ville ha så små förändringar som möjligt av den befintliga terrängen. Det finns inte två hål som liknar 

varandra, variationen på denna unika bana tar aldrig slut och en runda räcker inte till för att fullt ut uppskatta och förstå   

kreativiteten bakom. Under senare år har det gjorts stora investeringar i banan, vilket innefattar tillägg av en golfakademi 

och ny design av flera hål.  Här finns gott om bunkrar, breda fairways och utmanande greener , skyddade av bunkrar. Det 

krävs precisa utslag på de flesta hålen. Hål 18 ligger i en egen naturlig amfiteater och är en perfekt avrundning på en runda 

man inte glömmer i första taget. 

För Gunilla och Nisse Carnby blev det kärlek vid första mötet med banan och de berättar nedan om sin upplevelse. 

Paret reste med PTGolf första gången förra hösten och bodde då på Marina Club i Lagos. De blev förtjusta i staden och 

återkommer denna höst. I november checkar de in på Belmar, också med närhet till Lagos. Denna gång har de ”lockat” med 

sig två par till - bästa vännerna och närmaste grannarna som tycker att utbudet av hela 13 banor  låter oslagbart. 

Vi hade hört att Santo Antonio var jättejobbig, som det värsta gympass, samt att man måste åka bil etc etc. Den 
utmaningen ville vi gärna uppleva och begav oss dit efter ett regnigt dygn i 
början av december. Det innebar att vi var näst intill ensamma på banan.  
Vi blev väl mottagna av trevlig personal och beslöt oss för att gå istället för 
att åka bil.  Vi kunde ta det lugnt och njuta av den fantastiska utsikten samt 
ta en rejäl fikapaus efter nio hål. 
Banan är utmanande på många hål och kuperad men väldigt rolig att spela. 
Visst var det rejält uppför ibland men inga problem att ta sig runt gående. 
Det skulle nog vara läskigare att köra bil. Hål nr 5 tror vi det var, ett par 3, 
syns i bakgrunden på kortet av Nisse, där var man tvungen att lägga sig 
mitt på den konvexa greenen annars rullade bollen av i bunkrar eller nerför 
stupet. Verkligen utmanande! 
 
Längs stor del av banan var det kantat med jättelika eucalyptusträd som 
doftade underbart efter regnet. 
När vi åker tillbaka till Lagos i november kommer vi definitivt att åka till 
Santo Antonio igen. 
Eftersom banan ligger långt västerut kan man kombinera golfen med ett 
besök på Portugals syd-
västligaste udde Sagres 
eller besöka den  genuina 

lilla fiskebyn Salema, på andra sidan vägen, mitt emot upp-
farten till banan. 
                               Gunilla och Nisse Carnby   



KONTAKTA OSS 
 
Kontorstider/Telefontider 
 
Mån - Lör: 09.00 - 13.00  
                 15.00 - 19.00  
                  Svensk tid 
 
Försäljning/Kundtjänst  
- Göran Westerlund 
- Christian Westerlund 
- Magnus  Nylander 
- Anjelika Hammar 
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 
 Mona & Tomas Erixon  
 Kicki Glöggler 
-Östra Algarve  
 Ulla & Ingmar Strandberg 
 Anita Ahlström 
 Britt & Per Landgren 
 Göran Nilsson 
 -Centrala Algarve  
 Jan Almqvist 
 Hans Nilsson 
-Västra Algarve 
 Margaretha & Gunner Lejman 
 Meta & Rolf Skoglund 
 Anette & Kjell Tornberg 
 Eleonor & Valter Turesson 
 Lena & Bo Ulltin 
 
 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 

Vad är egentligen Vinho Verde?                                                  

Vinho verde översätts enklast med ”grönt” vin. ”Verde” betyder ju både grön och  

omogen. Det är ett ungt vin som vanligen dricks inom ett  år efter buteljeringen.  

Vinet framställs främst av druvorna Loureiro och Alvarinho och har en krispigt syrlig smak av 

lime och gröna äpplen. Det smakar bäst runt 8-10 grader.  De flesta gröna viner  kolsyras 

numera lätt innan de buteljeras. 

Vinet  har låg alkoholhalt och passar utmärkt till fågel, 

fisk och skaldjur. Endast de viner som produceras  i 

Vinho Verde i nordvästra Portugal får kallas verde. 

Den här regionen mellan Atlanten och floden Minho är 

landets mest nederbördsrika plats och rimmar dåligt 

med vinodling kan man tycka. Odlarna har traditionellt 

bundit upp vinrankorna på pergolaställningar och när 

vinstocken får klättra högt ovan marken längs träd och 

spaljéer fungerar druvodling fint även i fuktigt klimat. 

Nej, vinho verde betyder egentligen inte att det är ett 

grönt ungt vin säger folk i regionen. Verde anspelar 

snarare på att det  odlas i detta mycket gröna och 

frodiga landskap, och att det ibland kan upplevas som 

grönskimrande.  

För att göra det lite mer komplicerat finns det även 

röda och vita ”gröna viner”, där flera druv-sorter är 

inblandade ... 


