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SOLNEDGÅNG
ÖVER
MEXIKANSKA
GOLFEN
For t  Myers  är  känt  fö r  s in  f antas t i ska
natur ,  en  so l  som  sk iner  var je  dag ,

ota l iga  go l fbanor  och  mils långa  v i ta
s t ränder .  Res  hi t  med  PT  Gol f .

F O R T  M Y E R S ,  F L O R I D A  

På soliga Floridas 

sydvästkust ligger den 

mysiga lilla staden Fort 

Myers.  Staden grundades 

1876 som ett fort som 

försvar mot Seminole- 

indianerna. Idag drar sig 

människor hit av helt 

andra orsaker. Framför 

allt lockar områdets långa 

sandstränder med 

karibisk karaktär och ett 

stort antal fantastiska 

golfbanor.  

 

Våra golfresor hit är 

något alldeles extra. Med 

mexikanska golfens 

glittrande blågröna 

vatten och ett tempererat 

klimat, med i snitt 32 

grader sommartid och 24 

grader vintertid, är Fort 

Myers idealiskt för en 

golfsemester. Vårt 

Golfpaketet erbjuder spel 

på 10 olika banor, så här 

råder ingen brist på 

utmaning oavsett 

handicap och smak. 

De evigt långa stränderna 

kantas av palmer och 

vilket annat epitet än 

’palmstaden’ passar då 

bättre? Tempot i staden 

är lugnt och naturlivet 

nära - delfiner simmar i 

havet och de stora 

pelikanerna seglar över 

vattnet. Här lever 

dessutom den västindiska 

Manateen, även kallad 

havsko. Om än de är 

stora (8 till 13 meter 

långa), så finns ingen 

anledning till oro. 

Manateen sägs 

nämligen vara en av de 

vänligaste varelserna i 

havet. 

 

Efter en dag på golfbanan 

eller stranden är kvällens 

stora begivenhet 

solnedgången – för här 

skiner solen så gott 

som alla dagar. Då samlas 

man kring piren för en 

efterföljande matbit eller 

drink på serveringarna 

intill. Från stålblå till 

rosa, 

mot röd  och slutligen svart – en föreställning över 

mexikanska golfen som sätter starka minnen. 



F O R T  M Y E R S ,  F L O R I D A  

Låter alligator- och 

pytonpizza frestande? 

 

I Fort Myers har du 

möjligheten att testa. På 

pizzerian Evan’s 

Neighborhood på 2973 

Palm Beach Blvd serveras 

pizzan ”Everglades” där 

både alligator och 

pytonorm ingår bland 

ingredienserna. 

Dessutom toppas pizzan 

med friterade grodlår och 

sallatsipomea (en ört som 

växer i träskområden). 

 

Res tillbaka i tiden med 

Thomas Edison och Henry 

Ford. 

 

Både Thomas Edison och 

Henry Ford hade 

semesterhus i Fort 

Myers. Besök deras hus 

som idag är museer 

öppna för allmänheten 

och lär dig mer om deras 

uppfinningar och 

livsverk. 

 

Prova lokalproducerad öl 

på Fort Myers Brewing 

Company. 

 

Lokalproducerad öl är 

populärt också här. På 

Fort Myers Brewing 

Company kan du inte 

bara provsmaka den egna 

ölen, utan även njuta mat 

från food trucks, och till 

det skön musik live 

utanför bryggeriet. 

Ta en båttur och se delfiner 

i det vilda! 

 

Delfinerna kan komma 

nära land, men det 

säkraste sättet att få se 

dem i sitt rätta element är 

naturligtvis med båt ute 

på havet. Det finns flera 

olika båtturer med guide 

då ni lär er mer om det 

marina livet i 

Mexikanska Golfen. 

Turer går under hela 

dagen, men inget slår att 

se delfinerna i 

solnedgången. 

 

Lär dig mer om Amerikas 

ursprungsbefolkning.   

 

Besök The Mound House, 

ett snart 100 år gammalt 

museum på ön Estero 

Island, söder om Fort 

Myers Beach. Här finns 

utställningar om bland 

annat Amerikas 

ursprungsbefolkning, 

samt olika temporära 

utställningar.   

 

Koppla av och njut! 

 

I Fort Myers är det 

upplagt för avkoppling, 

njutning på stranden och 

bad. Här är stränderna 

vita och vattnet 

kristallklart. 

 

En mycket populär 

utflykt är ett besök på 

grannön Sanibel Island,   

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

U T A N F Ö R  G O L F B A N A N

och/eller fortsätta norrut 

från Sanibel till nästa ö, 

Captiva. På Captiva är du 

i stort sett alltid på  

stranden, då ön bara är 

500 meter som bredast.   

 Här finns förutom strand 

och hav också ett trevligt 

utbud av butiker, caféer  

och restauranger. 

 

Välkomna!

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


Under hösten har hela 3.298 deltagare tävlat och umgåtts på våra 107 

tävlingar utefter hela kusten från Espiche i väster till Monacilla i öster. 

Här ett axplock av bilder från höstens trevliga tävlingssammankomster. 

Tack till alla deltagare och grattis till samtliga vinnare!  Väl mött nästa år! 
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Portugal har för femte 

året i rad tilldelats priset  

som ”Världens bästa 

golfdestination” vid 

World Golf Awards, som 

anses vara en av de mest 

prestigefyllda priserna i 

turism- & resebranschen. 

Men vad är det egentli- 

gen som gör Portugal så 

oerhört populärt bland 

både professionella 

golfspelare och amatörer? 

 

Portugal är till både yta  

och befolkning ett relativt 

litet land. Men när det 

kommer till antalet 

högklassiga golfbanor 

ligger landet i framkant. 

 

Kombinationen av 

utmärkta banor i 

fantastiska miljöer, ett 

milt klimat året runt och 

det vänliga välkomnande 

som ges alla golfare är 

unik. 

 

Huvudstaden Lissabon 

och Algarvekusten 

har under många år varit 

populära resmål för våra 

gäster på PT Golf. 

I Algarve ligger smultron- 

ställena på ett pärlband 

från Castro Marim och 

Tavira vid spanska 

gränsen, via Vilamoura 

och Quarteira och vidare 

mot Lagos och Luz längst 

västerut. Hela 35 golf- 

banor för alla nivåer och 

smakriktningar. 

 

Ja, det är helt enkelt svårt 

att hitta ett bättre resmål 

för en golfsemester, 

vilket alltså för femte året 

i rad slogs fast av World 

Golf Awards. 

Så snart hon betraktade 

det vackra vita blom- 

täcket som klädde 

landskapet återvände 

hennes krafter.  

Den moriska kungen   

Och detta är bara den 

senaste i den långa raden 

av utmärkelser som 

tilldelats landet. 

 

Lonely Planet listade 

dessutom nyligen 

Portugal som ett av de 

bästa resmålen att besöka 

under 2018, alla 

kategorier! 

och hans nordiska prins- 

essa levde sedan många 

långa år fyllda av kärlek 

och varje vår inväntade 

de den underbara synen 

av mandelträd i blom. 

P O R T U G A L  -   V Ä R L D E N S  B Ä S T A  G O L F D E S T I N A T I O N  

L E G E N D E N  OM  A L G A R V E S  M A N D E L T R Ä D  

För många århundraden 

sedan, när Al-Gharb 

(Algarve) styrdes av  

morerna, regerade i 

Chelb (numera Silves) den 

berömda kungen Ibn- 

Almundim som enligt 

legenden aldrig hade lidit 

ett nederlag. 

 

En dag, i en hoper strids- 

fångar, såg han den 

vackra Gilda, en blond 

och blåögd prinsessa från 

norr. Tagen av hennes 

skönhet gav den moriske 

kungen henne friheten. 

 

Med tiden växte deras 

vänskap, tills han en dag 

förklarade sin kärlek och 

bad henne bli sin fru. De 

var mycket lyckliga en 

tid, men så en dag blev 

den vackra prinsessan 

plötsligt sjuk. 

Den desperate konungen

bad en gammal fånge,

också han från norr, om

hjälp. Nordmannen

besökte prinsessan och

meddelade sedan kungen

att hon led av svår

nostalgi och saknade sitt

avlägsna lands snöklädda

vinterlandskap.  

 

Den fantasifulle kungen

fann snabbt en lösning.

Han beslutade sända bud

om att plantera tusentals

mandelträd över hela sitt

rike, så att dess vita

blommor skulle ge

prinsessan en illusion av

snö och så bota hennes

nostalgi.  

 

Nästkommande vår tog

kung Ibn-Almundim med

sig sin Gilda ut på

terrassen till sitt slott.  



K A N E L -  O C H  C H I L I K R Y D D A D E  J U L N Ö T T E R  

Dessa kryddiga nötter är goda till såväl glöggen som till 

"förtugg". De är dessutom både enkla och snabba att göra! 

 

8–10 bufféportioner 

 

 

Gör så här: 

1. Vispa upp 2 äggvitor. 

2. Vänd ner 5 dl blandade nötter. 

3. Blanda 2 tsk salt, 3/4 dl socker, 1 tsk kanel, 1 tsk chili och    

     1 tsk cayennepeppar. 

4. Vänd nötterna i de torra ingredienserna. 

5. Kör i ugn på bakplåtspapper 150° ca 15 minuter. 

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 Golf Service Office 
Quinta do Morgado 
8800-209 Tavira 
Portugal 
 
Hemsida 
www.ptgolf.se 
 
Facebook 
www.facebook.com/ptgolf.se/ 

Telefon 
Info & bokning         040 - 693 76 76 
 Kontor Portugal     +351 281 327 588 
 

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

