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PT GOLF - MYCKET MER ÄN
LONGSTAY

Ett annat sätt att resa

VINHO VERDE
-  DET  GRÖNA  VINET

 

Quinta Dos 
Santos

en oas för en 
stunds avkoppling
 

Caldo Verde 
P O R T U G A L S

G R Ö N A  S O P P A

 



ETT ANNAT SÄTT
ATT RESA

R E S  E N S A M ,  R E S  E N  V E C K A ,  R E S  I  G R U P P

Res bara en vecka
 
När golfsuget är stort,
men tiden begränsad:
Ta ett “minibreak” på
en vecka! Komplett
med hotell- eller
lägenhetsboende med
frukost, 5 rundor golf
och hyrbil.
 
Visst är det underbart
med longstay i en hel
månad så att man kan
’bara vara’, golfa var
och varannan dag,
upptäcka omgivning-
arna och totalt koppla
bort det nordiska
vintermörkret. Men,
ibland så rusar tiden
iväg med fullbokade
agendor, jobb och idel
aktiviteter med familj
och vänner och en
månad blir för mycket.
 
Eller, kanske är du
nyfiken på PT Golf och
våra boenden och
golfpaket och vill testa
oss?
 
Våra veckoresor är
kompletta med 7
nätters boende 
 

inklusive frukost och 5
rundor härlig golf samt
hyrbil. Ni åtnjuter
samma eminenta
service från våra
erfarna golfvärdar som
våra longstaygäster.
Och givetvis har ni
tillgång till hela vårt
utbud av aktiviteter,
middagar, tävlingar
och tidsbokning, allt
detta tillgängligt i den
unika Gästportalen.
 
Vi har handplockat ett
boende i varje område
för att ge er möjlighet
att testa en ’veckostay’.
Välkomna med er
intresseanmälan på
vår hemsida under
Kontakt & Boka.
 
 
Res ensam
 
Vill du resa ensam på
Short- eller Longstay,
men är rädd att det
blir för dyrt och/eller
ensamt?
 
Vårt mycket prisvärda
singelpaket till Quinta
do Morgado har blivit
 

oerhört populärt bland
såväl kvinnliga som
manliga singelgolfare.
Välj mellan två veckor
eller en månad (eller
mer) med det golf-
paket som passar dig
bäst. Prisexempel för
en månad med
obegränsad golf
1.950€.
 
På detta klassiska
resortboende, 

i folkmun ”Morgado”,
bor du i en välutrustad
lägenhet med ett
sovrum, badrum,
rymligt vardagsrum,
balkong och wifi/fiber.
Vår populära
samlingsplats
”Burken”, baren Nora
Velha, ligger på
området och en
mycket välsorterad
supermercado bara en
wedge bort.

https://ptgolf.se/veckoresor/


På Quinta do Morgado
har vi varje säsong ett
antal ’singlar’ inbokade
vilket bäddar för nya
bekantskaper och
trevligt umgänge på
och utanför banan. 
 
Vår tävlingsverksam-
het, många aktiviteter
och middagar bidrar
också till en mycket
social och trevlig
tillvaro.
 
Välkommen!

Res i grupp
 
Är ni ett helt gäng som
söker en välkompo-
nerad gruppresa med
bra boende och golf?
 
Med mångåriga och
nära relationer med
boenden och
golfbanor från Bom
Successo norr om
Lissabon, via Estoril/
Cascais, utefter hela
Algarvekusten och i
Södra Spanien kan vi

skräddarsy en perfekt
resa för hela golf-
gänget enligt era
önskemål. 
 
Våra gruppresor
innefattar oftast
hotellboende i 4-7
dagar med frukost,
förbokade starttider
varje dag och transfer
från/till flygplatsen och
golfbanan/-orna.
Oerhört populära
exempel är Palacio
Estoril, Isla Canela på

Costa de la Luz samt
Vila Galé Tavira och
Amendoeira Resort i
Algarve.  
 
Slipp krånglet med att
få ihop pusslet med
boende, golf och
transfers, och lägg ut
hela jobbet på oss. Vi
skräddarsyr och bokar
och det enda ni
behöver göra är att fixa
flygbiljetterna. 
 
Välkomna!

https://ptgolf.se/longstay/ostra-algarve/quinta-morgado/
https://ptgolf.se/kontakt-bokning/


Portugal har en flera
tusenårig vintradition
och en stolt
egensinnighet som det
tar tid att upptäcka.
Från platta sand-
stränder i Algarve till
majestätiska
bergskedjor i norr -
detta är ett land av
kontraster och tvära
kast. En avlång nation -
70 mil bilvägen från
norr till söder - där
landets 14 vinregioner
producerar sina viner i
alla möjliga och
omöjliga stilar. 
 
Vinho verde - portu-
gisiska för grönt vin - är
ett ungt lätt vin från

ett av Portugals äldsta
vindistrikt med samma
namn. Vinregionen,
som ligger i nordvästra
Portugal,där klimatet
är lite svalare, gör att
druvorna får högre syra
och ger den där
obetalbara friskheten
som känns så läskande
i värmen.
 
Regionen Vinho Verde
är ett böljande land-
skap med vacker natur
där floderna Douro,
Tâmega, Sousa, Ave,
Cávado, Lima och
Minho flyter igenom
landskapet. Slingrande
små vägar söker sig
fram längs de 

lummiga sluttningarna
i det gröna landskapet
där jordarna mestadels
är granitrika. 
 
Den 21.000 hektar (210
km²) stora, eller rättare
sagt lilla, regionen är
uppdelad i nio del-
regioner är mest känd
för sitt vita vin, till vilket
vinho verde räknas.
Vitt och grönt vin står
för 80% av produktion-
en medan resterande
20% är rött och rosé.
 
De vita vinerna som
odlas i Vinho Verde är
rika på mineraltoner
och syra där produ-

centerna ibland till-
sätter socker för att
mildra syran. 
 
Ofta hittar vi här vita
viner med ganska låg
alkoholhalt, som är
mycket aromatiska
och ofta har en ton åt
det pärlande fizziga
hållet. 
 
Smaken är frisk och
fruktig och en smula
blommig. Vinerna
passar framför allt bra
till fisk och skaldjur –
eller varför inte en
sallad med endera?
 
Smaklig spis!

D E T  G R Ö N A  V I N E T  -  V I N H O  V E R D E  



I Sesmarias, Carvoeiro
ligger den fantastiska
gården Quinta Dos
Santos, omgiven av
vinrankor, skön och
välgörande grönska. 
 
Så snart du svänger in
på på området
omfamnas du av en
känsla av lugn och
harmoni, med de stora
men ändå diskreta
vitkalkade byggnad-
erna som ger en fin
kontrast till de frodiga
vinrankorna runt
gården. I huvudbygg-
naden finns en väl-
komnande innergård
som är hjärtat på
Quinta Dos Santos. 
 
 

Gårdens eget småska-
liga bryggeri har stora
fönster mot gården
vilket gör det möjligt
för besökare att titta
på bryggningen av
gårdens egna Dos
Santos Craft Beer. I
dagsläget tillverkas
flera olika öltyper:
lager, pilsner, pale ale
och amber ale. 
 
Ölsorterna säljs här på
både flaska och från
fat, där det alltid också
finns experimentella
och säsongsöl.
 
På Quinta Dos Santos
tillverkas också vin,
som även det kan av-

njutas på den vackra
terrassen med utsikt
över vinodlingarna. Till
drycken äts med fördel
någon av de enkla,
läckra, lokalt närodlade
och säsongsanpassade
rätter som gårdens
trevliga restaurang
'Esquina' erbjuder.
 
Ett besök i galleriet är
ett måste. Här blandas
verk av lokala konst-
närer med en rad
lokala gourmet- och
lyxvaror till försäljning.
 
För den som vill
övernatta finns 'Casa
Terra', ett pittoreskt
självhushållsboende 

med pool och utsikt
över vinodlingen och
landskapet. Huset var
en ruin som varsamt
restaurerats och åter-
givits sin traditionella
karaktär. 
 
Gården ägs och drivs
av den sydafrikanska,
med portugisiska
rötter, familjen dos
Santos. Samtliga
familjemedlemmar är
involverade i gårdens
produktion och drift
och de går ofta runt
och hälsar på gäster
som besöker deras
Quinta dos Santos.
 
Rekommenderas! 

N Ä R P R O D U C E R A T :  Q U I N T A  D O S  S A N T O S  



C A L D O  V E R D E  –  P O R T U G A L S  G R Ö N A  S O P P A

Våra golfvärdar
 
Västra Algarve
Margaretha & Gunner
Lejman
Meta & Rolf Skoglund
Eleonor & Valter Turesson
Anette & Kjell Tornberg
Ulf Westerberg
Lola & Stefan Holm
Birgitta Cavallin & Thomas
Persson
 
Centrala Algarve
Lena & Bo Ulltin
Christina & Anders
Norlander
 
Östra Algarve
Anita Ahlström
Britt & Per Landgren
Birgitta  &  Bo Zakrisson
 
Västra Spanien
Maja Hedén
Katrin Jordansson & Sören
Andersson
 
Costa del Sol
Mona & Tomas Erixon
P-O Olsson
 
Teneriffa
Anita & Anders 
Blomdahl
 

Grundare 
Göran &  Christian
Westerlund
 
PGA Golf Professional
Christian Westerlund
 
PT Golfnytt/Redaktion
Magnus &  Anna Nylander
Mail: anna@ptgolf.se
 
Aktiviteter/Utflykter/Nöjen
John Sanderson
 
Ban-/Tävlingsansvarig
Jan-Ove Högberg
 
Bokning & kundservice
Marianne Högberg
Ann Helander
Peter Torstensson
 
Service
Chris  Towle
 
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
 

1½ kilo potatis 
½ kilo gul lök 
1 stor morot
En stor bit portugisisk
chouriço 
1 vitlöksklyfta
 
 
Fyll en stor kastrull med vatten och koka upp. Hacka och tillsätt potatis, lök och morot med en
nypa salt. Skär en chouriço i hälfter och tillsätt en bit. Koka tills grönsakerna är helt kokta. Mixa
sedan soppans innehåll till en jämn konsistens. Hacka grönkålen fint och tillsätt. Låt sjuda tills
grönkålen är mjuk. Tillsätt lite olivolja och ett stänk vinäger - detta hjälper grönkålen att separera
istället för att klumpa sig. Servera soppan i skålar, toppad med tunna skivor chouriço (den andra
hälften :-) och med bröd till. Smaklig spis!
 

1 vitlöksklyfta
1 kilo grönkål 
Salt efter smak
Olivolja efter smak
Rödvins- eller
äppelcidervinäger
Bröd att servera till soppan  
 

"The most
important shot
in golf is the
next one." 

- Ben Hogan.

Q U O T E  O F  T H E  M O N T H
 

http://www.ptgolf.se/
http://www.facebook.com/ptgolf.se/
https://bit.ly/2sEhHtV
https://bit.ly/2sEhHtV

