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Sommarens golftävlingar i Sverige
...och Finland

VISST HAR DU VÄL SETT ATT 
VI LANSERAT EN NY HEMSIDA?

f ö l j  m e d  o s s  t i l l   u n i k a  

o c h  s p e k t a k u l ä r a  

A l c a i d e s a  p å  E u r o p a s  

s y d s p e t s

C O S T A  D E L  

G O L F

Santa Luzia, bläckfiskens huvudstad 

Välkommen
TILL SÄSONGEN 2018/2019



ALCAIDESA
Under  hösten  2018  öppnar  v i  upp
et t  he l t  nyt t  och  unikt  boende  på
Europas  a l l ra  syd l igas te  spets ,

Alca idesa .

C O S T A  D E L  S O L  

Efter nio år i Algarve och 

drygt tre i västra Spanien 

(Costa de la Luz) är nu 

alltså tiden kommen att 

ta det 37 mil långa steget 

över till Costa del Sol – 

Andalusiens 

medelhavskust som också 

går under smeknamnet 

Costa del Golf. 

 

Vårt val föll på Alcaidesa 

då det verkligen hade det 

vi sökte i termer av en 

autentisk, genuin och 

äkta plats, en smula ’off 

the beaten track’ jämfört 

med de traditionella 

turistorterna längs 

sträckan Málaga – 

Torremolinos – Marbella 

- Estepona. Här, i och 

kring Alcaidesa, är 

vyerna magiska och 

tempot lugnare – toppat 

med golf av högsta klass. 

 

Andalusien är Spaniens 

folkrikaste region med 

8.3 miljoner invånare, 

och den till ytan näst 

största. Regionen är en 

härlig blandning av 

historia, konst, kultur, 

läckra smaker och 

färger...  

 

 

 

Andalusien är genuint 

och charmigt, så det är 

 ingen överraskning att 

 det är en topp-3 desti- 

nation för internationell 

turism år efter år. Här 

finns världens bästa 

tapas, flamenco, lands- 

bygd, sjudande folkliv, sol 

och stränder. 

 

Stränder 

Den andalusiska kusten 

har oräkneliga stränder 

längs den 1.000 km långa 

kuststräckan som 

sträcker sig från den 

portugisiska gränsen i 

väster hela vägen runt 

Spaniens sydspets upp till 

gränsen mot grann- 

regionen Murcia. Varje 

kuststräcka och strand 

har sin egen unika 

karaktär och charm. 

 

Mat 

Att pröva sig fram bland 

alla lokala och regionala 

maträtter och smaker 

med ett glas vin i handen 

är ett underbart sätt att 

upptäcka Andalusien. 

Spanjorerna i allmänhet, 

och andaluserna i 

synnerhet, ”lever på 

gatan” och att äta tapas i 

goda vänners lag 

är en utstuderad livsstil. 

Pröva delikatesser som 

arroz caldoso con 

carabiñeros, croquetas, 

pimientos de padrón, 

boquerones en vinagre, 

sardinas al carbon 

och alla hundratals 

varianter av den 

världsberömda skinkan 

’pata negra’. 

Det andalusiska köket har 

ett gränslöst utbud av 

maträtter, många av dem 

med inflytande från den 

iberiska halvöns  tusen- 

åriga arabiska arv. Vår 

absoluta favorit är 

grillade sardinspett på 

baren Don Benito de San 

Roque, på stranden 

nedanför Alcaidesa. 



C O S T A  D E L  S O L  

Golf 

I Andalusien har vi inte 

bara den högsta 

koncentrationen av 

golfbanor i hela Europa, 

utan också de bästa 

förutsättningarna för att 

kunna utöva denna 

underbara – om än lite 

för ofta ganska 

frustrerande – sport och 

umgängesform. Med mer 

än 320 soldagar per år 

och en snittemperatur på 

20 grader är detta kort 

och gott en fantastisk 

golfdestination, framför 

allt under vinterhalvåret. 

 

Alcaidesa Golf 

Anläggningen inkluderar 

en driving range med 72 

platser, ett rymligt och 

välskött träningsområde 

med putting green, 

bunkers och närspels- 

område. Klubbhuset och 

19:e har en härlig utsikt 

och inrymmer restau- 

rang, cafe och bar med 

full service, Wi-Fi och 

stora trevliga terrasser. 

Alcaidesa har 18+18 hål, 

två fantastiska golfbanor 

med sinsemellan olika 

och varierande karaktär. 

Alcaidesa Links slingrar 

sig ned mot Medelhavet 

och bjuder på en 

hisnande seaside- 

upplevelse med äkta 

linkskänsla.  

Tvillingbanan Alcaidesa 

Heathlands är lummig, 

mer kuperad och oerhört 

naturskön även den. 

I våra golfpaket ingår 

dessutom 27-håls- 

anläggningen Almenara 

(med slingorna Lagos, 

Pinos och Alcornoques), 

San Roque samt Doña 

Julia en bit norrut mot 

Estepona. 

 

Förutom golf... 

Ett par kilometer från 

boendet ligger den lilla 

byn Alcaidesa med 

trevliga restauranger, 

caféer och ett hotell med 

restaurang och bar. 

Några kilometer inåt 

landet ligger den 

charmiga lilla staden San 

Roque, samt ytterligare 

en bit bort den vackra 

hamnstaden Sotogrande 

med sin marina och 

gatuliv med många 

trevliga restauranger, 

barer och caféer. 

 

De klassiska turistorterna 

Estepona (34 km/25 min) 

och Marbella (63 km/ 45 

min) ligger på 

utflyktsavstånd norrut 

längs kusten. Gibraltar 

med sin speciella historia 

och emblematiska klippor 

(bara en halvtimme från 

boendet) bör inte heller 

missas.  

 

Och varför inte ta en 

dagsutflykt över vattnet 

till den mytomspunna 

handelsstaden Tanger på 

Afrikas nordspets?! 

Överfarten med båt tar 

en timme. 

 

 
Klicka här för att läsa mer om vårt boende och golfpaket 
på vår hemsida! 

https://ptgolf.se/longstay/costa-del-sol/alcaidesa/
https://ptgolf.se/longstay/costa-del-sol/alcaidesa/


Måndagen den 27 augusti 

drogs draperierna åt 

sidan och vår nya 

hemsida såg dagens ljus 

efter ett halvår av idogt 

arbete. Vi vill rikta ett 

stort tack till alla våra 

Gäster som i vår stora 

Kundundersökning 

2017/2018 bidragit med 

betyg och omdömen, ris 

och ros samt värdefulla 

kommentarer som hjälpt 

oss enormt i arbetet med 

den nya sidan. 

 

Vi har under skapandet 

av hemsidan lagt mycket 

energi på att göra en 

modern webb som ska 

både informera och 

inspirera i era 

resefunderingar, golfliv 

och äventyr. 

Vår tro och förhoppning 

är att vi skapat en webb 

som är informativ, 

översiktlig, lättnavigerad 

och användarvänlig 

samtidigt som den är 

’responsiv’, dvs fungerar i 

alla webbläsare oavsett 

vilken typ av skärm man 

använder (dator, padda, 

telefon). Vi hoppas att det 

ska vara enkelt för dig 

som nuvarande eller 

blivande Gäst att hitta 

den information och 

inspiration du behöver. 

 

Vi har strukturerat 

menyerna för att göra det 

enklare för dig att hitta 

rätt på sidan. Skulle du 

ändå inte finna det du  

letar efter kan du alltid 

klicka på förstorings- 

glaset uppe till höger och 

skriva in vad du söker. 

 

Skulle du se några 

tyrckfel eller andra 

konstigheter, hör gärna 

av dig till oss på 

info@ptgolf.se! 

V I S S T  H A R  D U  V Ä L  S E T T  A T T  V I  L A N S E R A T  E N  N Y
H E M S I D A ?  

S A N T A  L U Z I A ,  B L Ä C K F I S K E N S  H U V U D S T A D  

Några kilometer från 

Tavira ligger en liten och 

fortfarande relativt 

okänd fiskeby, med det 

vackra namnet Santa 

Luzia. Detta är en genuin, 

trevlig och avslappnad 

pärla väl värd att besöka 

och avnjuta. 

 

Santa Luzia är framförallt 

känd för sin bläckfisk, 

som fångas med hjälp av 

traditionella metoder och 

sedan serveras i små 

familjära restauranger i 

hamnen. Santa Luzia 

ligger med utsikt över 

lagunerna och vatten- 

systemen i naturparken 

Ria Formosa, som är en  

fristad för flyttfåglar och 

marint liv och har några 

av Algarves mest jung- 

frueliga och idylliska 

stränder vilka nås med  

små båtar som avgår 

frånhamnen. Det går 

också ett litet ’tufftufftåg’ 

ut till den vidsträckta 

sandstranden Barril där 

man efter en veder- 

kvickande promenad 

längs i vattenbrynet kan 

avrunda med en delikat 

lunch på någon av de små 

trevliga restaurangerna.  

 

PT Golf's boenden i denna 

vackra och karaktärist- 

iska by ligger centralt 

med närhet till den lokala 

mataffären, fiskaffären, 

bagaren och slaktaren i 

byn. Till den pittoreska 

strandpromenaden är det 

bara fem minuter till fots 

från boendet, och runt 

hörnet har man även den 

lilla fiskebyns utbud av 

restauranger, caféer och 

barer. 

Visste du att… 

 

• Santa Luzia är en 8,5 kvadratkilometer liten 

freguesia (socken) i kommunen Tavira, Portugal. 

 

• Befolkningen under 2011 var 1.455 personer 

. 

• Santa Luzia går under smeknamnet "O capital do 

Polvo" (Bläckfiskens huvudstad) vilket är den lokala 

specialiteten. 

Klicka här och läs mer på vår hemsida! 

https://ptgolf.se/longstay/ostra-algarve/santa-luzia/


Varje år anordnar vi på 

PT Golf tävlingar runt om 

i Norden tillsammans 

med utvalda golfklubbar. 

 

Under denna sommaren 

arrangerades tävlingar på 

de klassiska banorna 

Ljunghusen och Ringenäs 

i Sverige. Dessutom slog 

vi ett slag för den finska 

golfsommaren med en 

tävling på Bjärkas GK. 

 

Först ut var Ljunghusens 

GK lördagen den 7 juli. 

Solen strålade på de 68 

lag som över 18 hål 

Greensome tävlade om 

att vinna PT Golf’s 

sponsorpris. Samtliga lag 

var inne på 4 timmar och 

10 minuter, hatten av för 

det! Stort grattis till 

vinnarna, Britt & Anders 

Dagfält som med 46 

poäng tog hem en 2- 

veckors vistelse på Isla 

Canela Strand med 10 

rundor golf och fri hyrbil. 

Grattis även till tvåorna 

Annelie Hedén & Mats 

Anstrin (45 p) som 

belönades med 1 veckas 

vistelse med 5 rundor golf 

samt hyrbil. 

 

Den 17 juli var det dags 

igen, denna gång på 

Ringenäs GK. Ett 

rekordfält på 94 

deltagande 2-mannalag 

startades mellan 07:30 

och 16:30 för 18 hål 

Bästboll.  

Tävlingsledarna Britt och 

Per Landgren fick en lång 

dag och prisutdelning 

blev det först kl 20:30. 

Lyckliga vinnare blev Per 

& Willie Bergdahl med 49 

poäng (shcp 43) och på 

andra plats kom Maria 

Rautsila & Henrik 

Alasuuari med samma 

resultat men med högre 

hcp (shcp 49). Grattis och 

varmt välkomna till PT 

Golf och Isla Canela i 

Spanien! 

 

Den 9 september var det 

tävlingspremiär i vårt 

östra grannland då PT 

Golf Open avgjordes på 

Bjärkas Golf i Västanfjärd 

i den vackra finländska 

skärgården, ca 8 mil söder 

om Åbo. Tävlingen, 18 hål 

individuell poängbogey, 

var mycket uppskattad 

och omskrevs i lokal- 

tidningen Annonsbladet. 

Stolt vinnare blev 

junioren Emil Sundvik 

som liksom tvåan 

Michael Nurmi belönades 

med golfresor till PT Golf 

i Algarve. 

 

Ett rungande GRATTIS 

till sommarens vinnare 

och ett ännu större TACK 

till alla deltagare för väl 

genomförda tävlingar! 

 

Önskar din klubb 

anordna en tävling 

sommaren 2019? Sänd er 

intresseanmälan till oss 

på info@ptgolf.se! 

S O MM A R E N S
T Ä V L I N G A R  I  S V E R I G E
O C H  F I N L A N D  



V I  P Å  P T  G O L F  

När du ringer eller mailar är det oss i Bokningsteamet på vårt servicekontor i Tavira du kommer i kontakt med. 

Vi finns här för att hjälpa till med allt inför er bokning och er resa. Vi tar emot intresseanmälningar, sänder ut 

offerter och säkerställer boende, golfpaket och hyrbilar enligt era önskemål. 

 

Kontakta oss med små eller stora frågor på info@ptgolf.se eller telefon 040 693 76 76! 

Våra golfvärdar 
 
Västra Algarve 
Margaretha & Gunner 
Lejman 
Meta & Rolf Skoglund 
Anette & Kjell Tornberg 
Ulf Westerberg 
Lola & Stefan Holm 
 
Centrala Algarve 
Lena & Bo Ulltin 
 
Östra Algarve 
Anita Ahlström 
Britt & Per Landgren 
Birgitta  &  Bo Zakrisson 
 
Västra Spanien 
Maja Hedén 
Kicki Glöggler 
Hans Nilsson 
 
Teneriffa 
Anita & Anders Blomdahl 
 
Ban-/Tävlingsansvarig 
Jan-Ove Högberg 

Grundare  
Göran &  Christian 
Westerlund 
 
PGA Golf Professional 
Christian Westerlund 
 
PT Golfnytt/Redaktion 
Magnus Nylander 
Mail: ptgolfnytt@ptgolf.se 
 
Service 
Chris  Towle 
 
Aktiviteter/Utflykter/Nöjen 
Ulla-Carin Wiklund 
John Sanderson 
 
Postadress 
PT Golfs Service Office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal 
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 
 
Facebook 
www.facebook.com/ptgolf.se/ 

Kontakt Portugal 
Telefon +351 281 327 588 
 

http://www.ptgolf.se/
http://www.facebook.com/ptgolf.se/

