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Algarve Portugal & västra Spanien - 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 

Portugal utnämnd till Världens Bästa Golfdestination igen 2017! 

I spanska Murcia samlades i november representanter för hela världens golfarrangörer, aktiva och turistindustrin 

för att kora ”World’s Best Golf Destination”. Och för fjärde året i rad gick utmärkelsen till Portugal, som också 

premierades med  ”World’s Best New Golf Course” för den högst spektakulära och miljöanpassade links-

banan West Cliffs Golf Links, vid Praia d’el Rei och lagunen Obidos norr om Lissabon. 

Skapare av denna bana är för ovanlighetens skull en kvinna, vid namn Cynthia Dye Mc Garey. Banan invigdes i 

juni 2017 och har på kort tid fått mycken uppmärksamhet, både för att den är i symbios med naturen och för att 

den håller världsklass.  West Cliffs lär till och med  ha överträffat allt som utlovades när Cynthia Dye gjorde den 

första lay-outen, certifierad av GEO, ”Golf Environment Organization”.             

Cynthia Dye är amerikanska och dotter till arkitekt Roy Dye samt brorsdotter till den kände bandesignern      

Pete Dye. Hon började redan som liten flicka att teckna och måla golfbanor och utvecklade sin talang till att bli     

landskaps- och banarkitekt. Inte bara en slump således att hon valde just den yrkesbanan. 

Inför invigningen av banan beskrev Cynthia Dye sin bana med följande ord;              

”West Cliffs terräng är helt fantastisk och det mest karaktäristiska för banan är hur väl 

förankrad i det ursprungliga kustlandskapet den är. På de allra flesta hål behövde man 

bara skapa greenerna, resten av banan låg bara där och väntade på oss. Det mest   

kännetecknande draget för banan är de oregelbundet placerade bunkrarna där naturen 

själv fått bestämma läget. Banan erbjuder sina spelare dramatik och har Atlanten       

böljande utanför sig vid samtliga 18 hål”.                                                                                                                           

Denna bana ligger inte på Algarve men för den som blir sugen att prova, ändå inom 

räckhåll. Greenfee 130 €.  F ö finns ju många fina banor att välja emellan när du åker med PTGolf! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Portugal rockar in i 2018  

Mycket ser ljust ut för Portugal  nu.  Ekonomin har stabiliserats.  
De flesta kurvor pekar uppåt, utom för arbetslösheten som stadigt 
fortsätter att sjunka och numera är den lägsta på nästan 10 år. 
Det byggs och underhålls överallt. Väg125 längs Algarve har fått 
en jämn och fin beläggning och du kan inte gissa hur många nya 
rondeller som tillkommit under de senaste månaderna.             
Men nu är det, så gott som, klart. 

Portugal är Europamästare i fotboll och vinnare av ”Eurovision Song Contest”. 
Lissabon toppar listan över trendigaste huvudstäder. Ronaldo är vinnare av 
”Ballon d’Or” eller guldbollen, för 5e gången.        

Landet ligger som nummer 3 på listan över 
Europas fredligaste och minst kriminella länder. 
Det känns tryggt att röra sig på gator och torg. 
Här känner man sig heller inte ”rånad” när man 
går ut och tar sig en öl eller fika! 

 

Ock, precis som du läst på första sidan, kan landet ståta med     
världens bästa golfbanor. Dessutom har vi kunnat avnjuta en       
decembermånad som vida överträffar den svenska  sommaren. 
Behagligt varmt och bara halvfulla golfbanor. Apelsinerna har sällan 
smakat sötare och det portugisiska vinet vinner ett allt större erkännande. Vad övrigt kan en golfturist 
önska sig, av ett och samma land? Nu inväntar vi bara en portugisisk golfspelare av världsklass... 

Flamingokvartetten eller fågelskådning med barnbarn                                           

I julas hade vi besök av barn och barnbarn. När de fått sitt lystmäte av bad i hav och pool och även 

testat minigolfbanan i Lagos, föreslog mormor en utflykt med fågelspaning. Här gällde endast vita  

arter och huvudattraktionen var kolonin med vita flamingos i  närheten av Mexilhoeira på näset som 

ligger mitt emot Palmares GC. En underbar sankmark för både fåglar och barn skulle det visa sig. 

Sagt och gjort, förväntansfulla ungar och pannkakor med sylt i matsäcken. Vi kör 125an förbi Penina 

och tar avfarten mot estaciao/stationen, mittemot avfarten till Mexilhoiera och innan Odiàxere. Under-

bara ortsnamn för övrigt! Här breder portugisisk landsbygd ymnigt ut sig på båda sidor om grusvägen. 

Och vi har inte kört långt förrän lilla Alba ropar, ”titta mormor fåglarna rider på korna”! Hon har fått syn 

på kohägrarna. Där kan vi bocka av vita hägrar. Vi närmar oss fågelområdet och parkerar bilen.   

Ungarna rusar ut och innan mormor har hejdat dem är de ute i leran som skvätter om skor och byxor. 

”Den här leran suger så häftigt” säger Albin lyckligt med decimetertjocka lerkockor under sulorna.           

Varför blir utflykter med barn aldrig så lugna och behagliga som man föreställt sig dem?  Nåja, allt går 

att tvätta och hyfsa till före hemresan tänker en luttrad mormor och låter sig icke nedslås. Vi vandrar 

vidare och där står de plötsligt, de graciösa flamingorna. Ungarna springer snabbt vidare och fasci-

neras över att båtarna ligger på land i ebben. De hittar snäckor och pinnar och skriver Gott Nytt År      

i sanden medan jag fotar fåglarna. 

På hemvägen far vi förbi  ett storksamhälle där febrilt bobyggande pågår, där prickar vi av den 3e  

arten. Sen vill någon även lägga till måsar till listan men då blir det protester. ”De fåglarna finns ju 

hemma och överallt”. Denna utflykt i sällsam natur kan givetvis göras även utan barnbarn. 

 

 



 

 

Vi har öppnat nya Gästportalen - Välkommen in! 

Under fjolåret utvecklade PTGolf ett nytt och effektivt system för bokning av tee-tider, tävlingar och andra    

aktiviteter att tas i bruk från och med nyåret 2018.  Även golfvärdar och gäster har varit behjälpliga i denna        

process för att få fram en så bra produkt som möjligt. 

Gästportalen, som du ser axplock ur här nedan, har en överskådlig design och är extremt användar-

vänlig. Du kommer snabbt att upptäcka nya, efterlängtade funktioner. Vi känner oss stolta och glada över att 

kunna erbjuda dig denna gästportal, som kommer att göra din golfvistelse hos oss smidig och bekväm. 

Du som reser med PTGolf får dina inloggningsuppgifter 28 dagar före ankomst. Då kan 

du gå in och bekanta dig närmare med portalen och göra dina val och bokningar.   



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 
 -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 
 
 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 

F.d. konservfabriken vid floden Arade i 

Portimao är numera ett museum. Där får du 

se hur sardinerna fraktades in i korgar på       

löpande band för att nackas, rensas och 

packas i speciella askar märkta ”La Rose”. 

Alla maskiner finns bevarade och en film 

med engelsk text beskriver hanteringen. 

Man kan  föreställa sig stanken och slitet 

därinne, i början och mitten av förra seklet. 

Det måste ha varit allt annat än ”rosenrött”. 

Samtidigt en stolthet över sardinindustrin. 

Själv är mitt första möte med Portugal tidigt 

50-tal förknippat med sardinasken och dess 

speciella nyckel.  

I dagarna är det helt andra  fiskar 

som intagit  museet!. Målningar av 

Günter Grass, nobelpristagare i    

litteratur 1999 samt bildkonstnär. 

Han hade en villa i Monchique, där 

han och hustrun Ute tillbringade 

vintern under många år , målade 

och skrev. Han verkar ha specia-

liserat sig på fiskmotiv, så utställ-

ningen har hamnat på rätt ställe 

kan man säga.  Här nedan några  

smakprov samt ett självporträtt. 

Utställningen pågår till 4 mars.      

Museet är öppet alla dagar  från      

kl 10, utom måndagar.              

På lördagar är det fri entré. 

 Vid stämpelklockan 


