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Detta  är  berät te l sen  om  byn  som  

v i l l e  ha  en  egen  go l fbana .  

En  berät te l se  om  sann  kär lek  t i l l  
go l f  och  t ron  på  l i ka  möj l igheter .

C L U B  D E  G O L F  L A  C A Ñ A D A

Under 1970-talet arbe-
tade många tonåring-
ar från byn Guadiaros 
som caddies och ban-
arbetare på de kända 
golfbanorna  Sotogran-
de och Valderrama. 
Deras intresse för och 
kärlek till golfen växte 
snabbt men de hade 
inte råd att spela på de 
exklusiva banorna. 
Istället brukade de ses 
på ett fält i Guadiaro 
där de tränade med en 
blandning av begag-
nade och handgjorda 
klubbor (av bl.a. gamla 
kasserade strykjärn). 
Och här närde de 
drömmen om en egen 
golfklubb.
 
Åren gick och 1979 
bestämde de sig för att 
äntligen starta sin golf-
klubb. De lyckades 
övertyga det spanska 
golfförbundet att anta 
och registrera La 
Cañada Golf Club

trots att man saknade 
bana, och blev i och 
med detta Spaniens 
första golfklubb med  
rätt att tävla utan att 
ha en egen bana. 
La Cañada GC blev 
snabbt känd och 
beryktad, inte minst på 
grund av framfarten i 
det 2:a Andalusiska 
Mästerskapet, där 
klubben tog medalj i 
samtliga kategorier.
 
Under flera år, då man 
fick 'gästspela' på olika 
banor i området, växte 
sig önskan och längtan 
efter en egen bana allt  
starkare. Enträget 
bearbetade klubben 
kommunen och 
näringslivet för att få 
tillstånd, mark och 
stöd för att bygga sin 
bana.
Och arbetet skulle visa 
sig löna sig - till sist 
upplät kommunen ett 
markområde där 

banan kunde byggas. 
Och inte nog med det, 
det var inte vilken ban-
arkitekt som helst man 
anlitade...
 
De första 9 hålen som 
byggdes (idag hål 10–
18) ritades av Robert 
Trent Jones Sr, dvs  

samma legend som 
också designat de 
välrenommerade 
grannbanorna Valder-
rama och Sotogrande. 
 
Drygt tio år senare 
byggdes sedan den 
andra nian, designad 
av Dave Thomas.

https://bit.ly/2sEhHtV


C L U B  D E  G O L F  L A  C A Ñ A D A

Tack vare sin passion, 
uppfinningsrikedom 
och outtröttliga mål-
medvetenhet blev 
dessa unga caddies 
dröm sann. De bar på 
en tro på lika möjlig-
heter som lever kvar 
på La Cañada - som 
idag är en publik bana 
öppen för alla - inte 
minst i La Cañada Golf 
School med mer än 
200 unga elever, varav 
80 funktionshindrade.
 
Guadiaros har idag 
flest golfare per invå-
nare i hela Spanien!
 
 
 
La Cañada är en riktig 
pärla i golfvärlden. 
Förutom sin unika 
historia, är läget med 
utsikt över Medelhavet, 
Guadiaro-floden och 
Gibraltar-klippan rent 
spektakulärt. Till detta 
banlayouten skapad av 
två av världens främsta 
golfarkitekter, Dave 
Thomas och Robert 
Trend Jones Sr.
 
Hur är det då att spela 
här? La Cañada är en 
mycket omtyckt och 
populär bana. Den är 
som regel alltid i ut-
märkt skick och en av 
de regntåligaste på 
hela kusten. Banan är 
mycket promenad-
vänlig och de välskötta 
och oftast mycket 
snabba greeenerna är 
utmananade, liksom

den tjocka ruffen som 
omger dem. 
 
Banan är ganska 'snäll' 
från tee, men (h)järn-
spelet är nyckeln här 
och inspelen är helt 
avgörande för ett bra 
resultat. Helt enkelt en 
bana där alla vi amatö-
rer är garanterade en 
riktigt trevlig runda!
 
Vårt favorithål är 7:an 
med sitt vackra utslag 
och havet i fonden. Ett 
par-4 på 363 meter 
dogleg vänster där 
inspelet är en riktig 
utmaning: i nedförslut 
med en smal, avlång 
green som vaktas av 
en stor sjö till höger.
 
Klubbhuset byggdes 
nyligen ut och restau-
rangen har fått en stor 
solig terrass på havs-
sidan där det alltid 
finns plats att sitta och 
njuta av solskenet, 
samt den goda maten 
på det 19:e hålet. 
 
Och solsken kan man 
räkna med här på 
Spaniens sydspets. 
Med 320 soldagar per 
år och genomsnittlig 
temperatur på 22ºC är 
det perfekt golfväder 
hela vinterhalvåret!
 
 
 
La Cañada finns 
naturligtvis med i våra 
golfpaket på Costa del 
Sol, läs mer här!

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


Portugal har medel-
havsklimat och är ett 
av Europas varmaste 
länder. Och de svenska 
'kärnvintermånaderna' 
januari och februari är 
inga undantag. 
 
Algarves invånare 
njuter i januari normalt 
sett av dagstempera-
turer på runt 18ºC, en 
lätt bris och i snitt bara 
5 dagar med regn. En 
av anledningarna är 
den låga bergsryggen i 
inlandet som starkt 
påverkar vädret här  
och skapar ett perfekt 
klimat för oss golfare.

Men det är inte bara 
temperaturen på land 
som uppmuntrar till 
utomhusaktiviteter. 
Vattentemperaturen 
längs Algarvekusten 
går aldrig under 15ºC 
så det går alltid fint att 
ta sig ett dopp för den 
som vågar!
 
Temperaturen är alltså 
oerhört behaglig här i 
Algarve på vintern, 
men vad som är minst 
lika lockande för vin-
tertrötta skandinaver, 
är ljuset! Till och med 
på vintersolståndet är 
det 9½ h dagsljus! 

Algarve har över 150 
soltimmar per månad 
under vintern, att jäm-
föra med t.ex. södra 
Sverige som har i snitt 
50 i december, januari 
och februari.
 
Januari och februari är 
underbara månader, 
ofta med en lite kylig 
(ca 10ºC) morgon följd 
av en ljum dag med 
blå himmel och sol. 
De långa dagarna ger 
perfekta förhållanden 
för golf, inte minst då 
det är lätt att komma 
ut på banorna efter-
som bokningstrycket 

är mycket lägre än 
under mars och april. 
 
Lägg sedan till detta 
blommande mandel- 
träd, blomsterprakt 
och färsk närodlad 
frukt som fikon, apelsin 
och mango. 
 
Så, lämna handskar 
och varma kläder i 
garderoben, vintern i 
Algarve kan avnjutas i 
shorts och piké!  
 
Kort och gott, i vår 
mening är Algarve 
Europas paradis under 
vinterhalvåret!

A L G A R V E -  E U R O P A S  V I N T E R O A S  

Medan vintern med snö, slask och halka biter sig fast uppe i norra 
Europa, hälsar Algarve dig välkommen som en solsäker tillflyktsort.

https://bit.ly/2sEhHtV


Arvet från morerna är 
tydligt på många sätt i 
dagens Algarve. Redan 
namnet avslöjar regi-
onens arabiska för-
flutna, då det ju 
kommer från det 
arabiska ordet för 
"väst”; Al-Gharb. 
 
De läckra och färg-
granna mandelkakor-
na är ett annat exem-
pel, vars ”kusiner” åter-
finns i hela Nordafrika.
 
Och det är i Algoz - ca 
en mil rakt norr om 
Salgados Golfklubb - , 
som vi finner ett av de 
mest emblematiska 
tehusen i Algarve: 
Quinta dos Avós. Här 
lever dessa arabiska 
läckerheter vidare med 
inslag av fikon, mandel 
och johannesbröd i 
sina ädlaste former. 

Hjärtat i detta 
historiska och unika 
konditori är familjen 
Gonçalves, som inte 
bara bakar och säljer 
detta sötsakshantverk, 
utan även tillverkar 
marmelad, sylt, den 
karakteristiska starka 
piripirin samt sin egen 
traditionella Medronho
 
Quinta dos Avós ägs 
och drivs av mamma 
Encarnação, pappa 
José och sönerna 
Nuno och André 
Gonçalves. 
Familjen lägger själ 
och hjärta på att 
bevara detta historiska 
arv - förutom nämnda 
smakupplevelser även 
i den gemytligt 
inredda lokalen där alla 
detaljer är tidsenliga 
och autentiska.
 

Hängivenheten till 
produktionen av rå-
varorna finns också 
bevarad i ett litet 
landsbygdsmuseum 
vägg i vägg med te-
huset.
 
Men detta är inte allt. 
Quinta dos Avós är 
numera även hem för 
mikrobryggeriet Mara-
fada, som här brygger 
ett flertal hantverksöl. 
Bryggeriet drivs av 
sonen André tillsam-
mans med kollegan 
Ruben Pires. Marafada 
utvecklar och förädlar 
ett sortiment av öl 
med hög kvalitet och 
intressant variation.

I sortimentet har vi 
några solklara favoriter; 
"India Pale Ale", en 
mycket bra IPA med 
kraftig smak och 
lagom beska,  samt 
”Algarve Pale Ale", en 
mjuk, lite fruktigare 
och gyllene ale. 
 
Familjens intresse för 
historia återspeglar sig 
även här i bryggeriet. 
Nyligen lanserade man  
en "förhistorisk" öl som 
tagits fram i samarbe-
te med arkeologer för 
att tillverka en öl så 
som man tror den 
smakade för 6.000 år 
sedan. Ölälskare ska 
inte missa detta!

D E T  E M B L E M A T I S K A  T E H U S E T  

Q U I N T A  D O S  A V Ó S

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


V I S S T E  D U  A T T . . .
Portugals flagga är tvådelad i färgerna rött 
och grönt, där den gröna färgen symboliserar 
Henrik Sjöfararen (hopp), medan den röda 
representerar revolutionen (blod).
 
Den centrala röda skölden, fylld med gula 
slott och mindre blå sköldar, är den äldsta 
symbolen på den portugisiska flaggan. 
 
Sköldarna representerar de fem moriska 
kungar som dödades av Portugals första 
kung, Afonso I. De sju gula slotten symbo-
liserar moriska fästningar som störtades.

Våra golfvärdar
 
Västra Algarve
Margaretha & Gunner 
Lejman
Eleonor & Valter Turesson
Anette & Kjell Tornberg
Ulf Westerberg
Lola & Stefan Holm
Birgitta Cavallin & Thomas 
Persson
 
Centrala Algarve
Lena & Bo Ulltin
 
Östra Algarve
Anita Ahlström
Britt & Per Landgren
Birgitta  &  Bo Zakrisson
 
Västra Spanien
Maja Hedén
Sven-Erik Forsgren
 
Costa del Sol
Mona & Tomas Erixon
 
Teneriffa
Anita & Anders Blomdahl
 

Grundare 
Göran &  Christian 
Westerlund
 
PGA Golf Professional
Christian Westerlund
 
PT Golfnytt/Redaktion
Anna & Magnus Nylander
Mail: anna@ptgolf.se
 
Service
Chris  Towle
 
Aktiviteter/Utflykter/Nöjen
John Sanderson
 
Ban-/Tävlingsansvarig
Jan-Ove Högberg
 
Bokning & kundservice
Marianne Högberg
Pernilla Maxe
Peter Thorstensson
 
Hemsida
www.ptgolf.se 
 
Facebook
www.facebook.com/ptgolf.se/

Telefon
Info & bokning         040 - 693 76 76
Kontor Portugal     +351 281 327 588
 
Postadress
PT Golf Service Office
Quinta do Morgado
8800-209 Tavira, Portugal
 

Flaggan antogs 1911 i samband med att Portugal övergav monarkin och införde republik.

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

