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Shotgun på AMENDOEIRA 
med 100 startande 

PÅ DOM PEDRO I
VILAMOURA 

vinterpaket



DEN GYLLENE
TRIANGELN
Mit t  på  Algarves  155  km  l ånga
kusts t räcka  mot  At lanten  t rä f fa r  v i
Bosse  och  Lena  Ul l t in ,  som  är
nygamla  go l f vä rdar  i  cent ra la
A lgarve .

C E N T R A L A  A L G A R V E  

Ni har varit Golfvärdar 

här på PT Golf i många år 

nu. Varför blev det 

Centrala Algarve denna 

säsong? 

 

Efter att ha varit golf- 

värdar i Taviraområdet i 

öster, i Luz längst 

västerut samt många år i 

Portimão var vi nyfikna 

på hur det är att bo, leva 

och golfa i Centrala 

Algarve. 

Fjärran från vimlet och 

folklivet i Portimao var 

lugnet och tystnaden den 

största skillnaden som 

slog oss direkt. Vid 

Lakeside, där vi bor, 

andas allt en stilla ro i ett 

mycket välmående 

område som även kallas 

den ”Gyllene Triangeln” 

och sträcker sig från Vale 

de Lobo, Quinta do Lago 

till Almancil. Regionen 

karaktäriseras av 

paraplypinjer, 

grönskande golfbanor, 

hästhagar och vackra 

villor.  Till och med 

stormarna är 

beskedligare här brukar 

det sägas. 

Och boendet, hur upplever 

ni det? 

 

Lakeside har superfina, 

välutrustade lägenheter 

med hemtrevlig atmosfär 

och servicen via 

receptionen är den bästa 

vi nånsin mött. Som när 

vi påpekade att centri- 

fugen i tvättmaskinen 

inte fungerade fick vi en 

ny tvättmaskin inom 

några timmar. 

Lyxigt boende har aldrig 

funnits med i våra 

prioriteringar men, vi 

märker redan att det är 

något man lätt kan vänja 

sig vid! 

 

Berätta mer om utbudet 

och vad man kan göra 

utanför golfbanan… 

 

Garrão och Ancão heter 

de två mest kända 

stränderna i närområdet 

där man kan vandra i 

sanden så långt man 

orkar i båda riktningarna. 

Vid Garrão finns några 

enstaka restauranger 

men vid Ancão ligger det 

ett flertal nere vid  

havskanten.   

I år bjöd Atlanten på det 

varmaste vatten vi 

upplevt, över 24 grader i 

mitten av oktober. På 

kort promenadavstånd 

från Lakeside finns  en 

liten sjö, där man kan ta 

en fika i lugn och ro. 

Och förutom att bada? 

 

Almancil, Quarteira och 

Loulé är de största 

tätorterna i området. 

Loulé besöker vi främst 

när vi vill handla fisk och 

grönsaker i den vackra, 

moriska saluhallen.  



C E N T R A L A  A L G A R V E  

I Quarteira har vi hittat 

några favoritrestaurang- 

er och vi flanerar gärna 

längs strandpromenaden 

i solnedgången.  I Albu- 

feira, som är den största 

turistorten i trakten, 

gillar vi den mysiga 

gamla stadskärnan där vi 

gärna strosar omkring. Vi 

bor ju även nära IKEA 

numera, där vi har fått 

tag på skrivbordet Lena 

och hurtsen Lennart till 

”hemmakontoret” samt 

sill och köttbullar, som 

alltid är bra att ha på lut. 

 

Men de flesta är ju här för 

att spela golf. Vad säger ni 

om banorna? 

I ett nytt exklusivt 

Vinterpaket kan PT Golf 

nu erbjuda en förstklassig 

golfupplevelse i 

Vilamoura, med spel på 

Dom Pedro’s banor 

Pinhal, Laguna och 

Millennium.  

 

Dom Pedro (tidigare 

Oceánico) har en mycket 

eftertraktad kvintett 

golbanor, designade av 

legendariska golfbane- 

arkitekter. 

Banorna - värdar för 

många mästerskap och 

tourtävlingar - ligger i 

perfekt harmoni med de 

vackra omgivningarna 

och bjuder på en utman- 

ing för alla  spelnivåer. 

 

Summa summarum är 

detta en förstklassig 

golfupplevelse som vi är 

oerhört glada att kunna 

erbjuda våra Gäster. 

 

Välkomna!

I Centrala Algarve spelar 

de flesta av våra gäster 

golf på Vila Sol, som blivit 

lite av en hemmabana. 

Vila Sol är en härlig park- 

bana med 3 niohåls- 

slingor som är lätta att 

gå. Med samma voucher 

kan man även spela på 

Pestanas övriga fyra 

banor västerut Silves, 

Pinta, Gramacho och 

Alto. I sitt golfpaket kan 

man också ha Pinheiros 

Altos med sina 3 x 9 hål, 

Vale de Lobo (2 x 18), 

Quinta do Lago (3 x 18) 

samt Dom Pedro. 

Utbudet av banor i 

Centrala Algarve är kort 

och gott i världsklass! 

 
Klicka här för att läsa mer om golfpaketen på vår hemsida! 

 
Bosse och Lena Ulltin vill passa på att önska både gamla 
och nya gäster en finfin golfsäsong! 

V I N T E R G O L F P A K E T  P Å
D OM  P E D R O ,  V I L A M O U R A  

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


Tisdagen den 30 oktober 

var det så dags för en 

efterlängtad comeback, 

nämligen 

shotguntävlingen på 

Amendoeira i spelformen 

2-manna bästboll. Efter 

fjolårets succé på Faldo 

skulle årets upplaga 

avgöras på tvillingbanan 

O’Connor. 

Ett rekordstort fält på 100 

spelsugna PT Golfare 

mötte upp strax efter 

klockan sju för 

incheckning, bagdrop och 

uppvärming på rangen 

och puttinggreenen inför 

startskottet kl 09:00. 

Vi var många som slitits 

mellan hopp och 

förtvivlan veckan innan 

tävlingen då 

meteorologerna hade 

‘utlovat’ regn och blåst 

just precis denna dag och 

det hade vräkt ned den 

större delen av natten. 

 Vind- och regnkäder var 

framtagna och påsatta 

dagen till ära, men det 

mest påtagliga var den 

härliga stämningen, 

skratten och de glada 

minerna när vi samlades 

kring golfbilarna och 

rullade ut i karavaner till 

våra respektive starthål. 

Och lagom till start sken 

solen och en hel regnbåge 

parkerade majestätiskt 

över det vackra 

landskapet kring  

Amendoeiras spetakulära 

36-hålsanlägnning. 

Rundan bjöd på ömsom 

sol, ömsom regn 

ackompanjerat av en 

tidvis hård och byig vind, 

och efter drygt fem 

timmar spel samlades alla 

tävlande och PT Golf- 

funktionärerna för 

buffélunch och 

prisutdelning. Vinnare på 

fina 39 poäng blev 

Wenche & Morgan 

Nilsson, före tvåan 

Margaretha Wilhelmson 

& Anders Björk (37p) och 

trean Britt-Mari Wigert & 

Stefan Sörensen (36p). 

Det utdelades även pris 

för längsta drive som togs 

hem av Wenche Nilsson 

och Henrik Gustavsson, 

samt för närmast hål där 

Eva Hermansson och 

Hans Helander segrade. 

Stort hurra och grattis till 

vinnarna! 

 

Ett rungande jättetack till 

alla deltagare, till 

personalen på 

Amendoeira och till våra 

kära Golfvärdar som 

ännu en gång 

organiserade ett riktigt 

kanonevenemang. 

 

 

Vi ses nästa år! 

S H O T G U N  A M E N D O E I R A  

-  E N  F A V O R I T  I  R E P R I S !



1953 skapade Ian 

Fleming, den engelska 

författaren av James 

Bond-karaktären, sin 

första bok "Casino 

Royale" inspirerad av 

spionerna som gästade 

Estoril Palácio Hotel 

under andra världskriget. 

Flemming använde själv 

hotellet som bas under 

sina vistelser i Portugal 

då han skuggade en 

annan spion, Dusko 

Popov, ibland kallad "den 

verkliga James Bond". 

 

Estoril Palácio Hotel är än 

idag ett fashionabelt 

hotell med besökare från 

världens alla hörn. 

Spioner syns inte till, men 

det finns mycket annat 

att betrakta och beskåda. 

Hotellet ligger vackert vid 

Atlantkusten och Praia 

do Tamariz. Längs havet 

går en underbar 

strandpromenad till 

närliggande Cascais. I 

denna pittoreska stad 

ligger bland annat 

konstmuseet Castro 

Guimarães och dess 

lysande samlingar 

omgivet av en 

hänförande trädgård. 

Sevärd är också kyrkan 

i Cascais, en berömd 

byggnad med 1800- 

talskonst och gamla 

kakelmålningar. 

 

Avlutar promenaden  

från Estoril till Cascais 

gör man gärna genom 

att nå den västligaste 

udden,  Cabo da Roca. 

Det spektakulära 

ödelandskapet och de 

vindpinade klipporna på 

Cabo de Roca troddes 

vara världens slut fram 

till slutet av 1400-talet. 

E S T O R I L  I  I A N  F L E M I N G S  F O T S P Å R  

A L F A R R O B A  –  P O R T U G A L S  O K Ä N D A  E F T E R R Ä T T  

Semester i Algarve, den 

sydligaste regionen i 

Portugal, har en massa 

fördelar, och det är inte 

bara golfen, stränderna 

och det varma vädret. 

Algarve är också hem för 

en riklig mängd läckra 

lokala livsmedel så som: 

färska skaldjur, apelsiner, 

fikon, mandel och ... 

Johannesbröd. 

För dig som är obekant 

med Johannesbröd 

(alfarroba) så är det de 

mörka och lite mystiskt 

utseende fröskalen som 

kommer från alfarrobeira 

(trädet). Det råkar också 

vara huvudingrediens i 

flera överdådiga och 

jordnära efterrätter i 

Portugal! 

 

En chokladälskare 

kommer aldrig ge upp 

choklad, men kan komma 

att verkligen älska 

Alfarroba för dess 

läckra egenskaper och 

likheter. Den är naturligt 

mörkbrun i färg som 

choklad, den har en lyxigt 

rik smak och en underbar 

mångsidighet så att den 

kan förberedas och 

tillagas på alla de sätt som 

choklad kan. 

 

Portugal är en av 

världens främsta 

producenter av 

Johannesbröd, tack vare 

det varma och torra 

klimatet i Algarve. 

Baljväxten kräver mycket 

litet vatten för att 

överleva, varför regionen 

är idealisk för att nära 

och vårda dessa starka 

träd. Håll utkik på 

golfbanan nästa gång! 

 

Visste du att… 

 

• Romarna åt Johannesbröd för dess naturliga sötma. 

 

• Enligt traditionen åt Johannes Döparen denna frukt 

i öknen, därav namnet Johannesbröd. 

 

• Trädets grekiska namn keration har (via arabiskans 

qirat) givit namn åt måttet carat, eftersom fröna 

användes som motvikt när man vägde guld och 

diamanter. 



K L A D D K A K A  M E D  A L F A R R O B A  

Ingredienser 

 

2 st avocado 

10 st dadlar, urkärnade 

6 msk kokosolja (utan smak) 

4 msk johannesbröd (carob) 

2 msk starkt, kallt kaffe 

2 krm flingsalt 

en näve kokosflingor 

Gör så här 

 

Brygg jättestarkt kaffe, låt svalna. 

Smält kokosoljan på svag värme. 

Mixa avokado, salt, johannesbröd och dadlar. 

Tillsätt kallt kaffe, mixa igen. 

Börja sedan tillsätta den smälta kokosoljan, lite i taget, tills allt är mixat till en jämn smet. 

Häll över smeten i valfri form (förslagsvis täckt med smörgåspapper), strö över kokosflingor och ställ in i kylen i 

några timmar eller över natten. 

Servera med en klick kokosgrädde. 

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/

