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Janne och Britt-Marie
har verkligen hittat sitt
smultronställe i Vila
das Lagoas, alldeles
invid Salgados
eminenta golfbana och
med den vackra
sandstranden några
järnfemmor från
boendet.
- Ja, här är verkligen
fantastiskt, vi stortrivs.
Fantastiska lägenheter,
ett trevligt
poolområde, vacker
natur, golfbanan på
gångavstånd och en
fantastiskt välsorterad
och trevlig matbutik
alldeles i närheten.

Paret planerar alltid sin
longstay till septem-
ber/ oktober, vilket de
anser är den perfekta
tiden att komma iväg
till värmen i Algarve
och förlänga
sommaren lite extra.

- Känslan när man går
ut på en perfekt
golfbana i 25 graders
värme är underbar.
Spelar man sedan bra
också, ja då är det ju
oslagbart, skrattar
Janne.

Naturligtvis blev
höstens resa väldigt
annorlunda på grund
av det rådande världs-
läget och pandemin
som härjar. Forslings
hade detta år faktiskt
också planerat att resa
även på våren, men
blev tvungna att av-
boka sin resa i april då
UD avrådde från att
resa, Portugal sattes i
”lockdown” och golf-
banorna stängde.

Funderingarna inför
höstens resa var därför
många och det disku-
terades mycket vid
köksbordet hemma i
Västervik under som-
maren. Tidigt var
känslan att det inte var
riskerna med att vara
och vistas i Algarve
som var problemet,

utan snarare faktorer
runt resan ned såsom
köer, incheckning och
väntan på flygplatsen
samt vistelsen ombord
på flygplanet.

Britt-Marie, som jobbar
inom vården, köpte
högeffektiva, profe-
sionella munskydd
vilket gjorde att även
den faktorn kändes
som den var under
kontroll.

- Ja, flygresan fungera-
de mycket bra, konsta-
terar Britt-Marie. Alla
bar mask, på flygplats-
erna såväl som på
planet. Begränsad
service ombord med en
macka och en flaska
vatten är ju inget som
är något stort problem.

HALLÅ DÄR - FAMILJEN
FORSLING! 

H Ö S T E N S  F Ö R S T A  G Ä S T E R  |  A T T  R E S A  I  C O R O N A T I D E R

När vi på PT Golf under
sommaren sökt fakta
kring detta lärde vi oss
att luften ombord på
ett flygplan faktiskt är
mycket säker tack
vare de sk HEPA-filter
(High Efficiency
Particulate Air) som
används för att rena
luften ombord innan
den blandas med ny
luft utifrån och
recirkuleras. HEPA-
processen filtrerar
luften 15-30 gånger i
timmen – ni vet det
där konstant susande
ljudet ombord – vilket
gör att ”99 procent av
damm och mikro-
organismer, som virus,
elimineras” (läs mer
om detta i tidskriften
Travel+Leisure här och
här).

Det är femte året i rad som Janne och Britt-Marie Forsling lämnar den annalkande svenska
hösten och styr kosan till Algarve för golf och avkoppling. Vi träffar dem en solig och varm
onsdag i slutet av september på Salgados golfbana.

Favoritbanan Morgado - utsikt nedför 18:e fairway med klubbhuset i bakgrunden.

https://ptgolf.se/veckoresor/
https://bit.ly/384PYrV
https://bit.ly/2GoJuJg
https://ptgolf.se/veckoresor/


H Ö S T E N S  F Ö R S T A  G Ä S T E R

I Algarve var turist-
näringen, genom
branschorganet
Turismo de Portugal,
mycket aktiv under
våren och tog snabbt
fram processer och
förhållningregler för
att på bästa sätt
bemöta och stävja
coronaspridningen och
dess risker. Protokollet
Clean & Safe skapades
och blev snabbt en
standard i branschen
för maximal renlighet,
hygien och kontroll på
hotell, lägenhetskom-
plex, i hyrbilar och på
golfbanor, vilket vi
rapporterade på vår
hemsida den 1
september (länk).

Detta är något Janne
och Britt-Marie kan
skriva under på.
- Vistelsen här i Algarve
har överträffat alla våra
förväntningar och
förhoppningar. Allt har
fungerat fantastiskt
bra och vi har inte
kunnat känna oss 

säkrare och tryggare
än vad vi gjort. 
- I hotellet, på golf-
banan, hyrbilen, i
shoppingcenter och
butiker - överallt är det
oerhört tydliga regler,
alla bär mask och den
sociala distansen
respekteras av alla
överallt.

Som boende härnere i
Algarve kan vi på PT
Golf verkligen skriva
under på detta.
Information från myn-
digheter och närings-
idkare är oklanderlig,
liksom respekten
människor emellan. 

Faktum är att Algarve
med knappt en halv
miljon invånare (och
många tusen turister
året om) har klarat sig
mycket bra under
pandemin hittills. I
skrivande stund, 01/11,
har vi i Algarve haft
2.779 konstaterade fall
av COVID-19 och blott
28 dödsfall.

Inför nästa höst funde-
rar Forslings nu på att
planera en lite längre
longstayvistelse, kanske
uppemot två månader. 

Britt-Marie, som går i
pension till sommaren,
röstar på detta medan
Janne – sportfiskare
med passion för höst-
gäddan och havsöring-
en – tycker att tre
veckor är perfekt. 

Detta lär diskuteras
och planeras under
vinterhalvårets kvällar
framför PGA-touren på
TV hemma hos
Forslings i Västervik.

Vad det än blir så ser
vi fram emot att
välkomna dessa
härliga longstayare
tillbaka till oss på PT
Golf!

Magnus, Britt-Marie och Janne på Morgados 19:e.

Vistelsen här i Algarve har
överträffat alla våra förvänt-
ningar och förhoppningar.

Vy över favoritbanan Salgados och därunder närbilder på den kräfta
som överraskade oss på green på hål 1 den 23 september.

https://ptgolf.se/certifierade-och-sakra-lagenheter-for-longstay/
https://ptgolf.se/veckoresor/
https://ptgolf.se/veckoresor/
https://ptgolf.se/veckoresor/


Många är de long-
stayare som denna
höst upplever en stor
frustration över att inte  
kunna komma iväg på
sin årliga golfresa till
värmen och förlänga
golfsäsongen i vackra
Algarve eller södra
Spanien.

Oktober och novem-
ber är ju underbara
skördemånader här-
nere med färsk, lokalt
odlad frukt i massor.
Här några av våra
favoriter.

Fikon (figo)
Man delar frukten och
äter innanmätet
naturellt som dessert
eller till t ex ost eller
kallt, skivat kött. Grilla
fikonhalvor och häll
över balsámico, rulla in
fikon i prosciutto eller
ät dem i yoghurten.
Skalet går bra att äta
också om det inte
känns för tjockt.
Förvaras svalt.

Kaki (diospiro)
Kärt barn har många
namn, denna delika-
tess kallas ibland även
sharon eller persimon i
Sverige. När frukten är
fullmogen är den mjuk
och skalet djupt
orangefärgat. Köttet är
genomskinligt och har
en mjuk nästan
geléaktig konsistens.
Frukten går att äta
även om den är lite
hård men smaken blir
sötare ju mognare
frukten är.

Granatäpple (romã)
Inne i frukten finns en
mängd röda saftiga
kärnor. Man "pillar ut"
dessa och smaken är
söt och frisk. Servera
det helt enkelt i en skål
som godis. Dekorativt i
sallader och i bakverk. 

Fluffa upp grädde,
blanda i de röda
kärnorna och servera
på en varm mjuk
pepparkaka –
oslagbart!

Mango (manga)
Presentation över-
flödig! Algarves mango
är himmelsk så här på

H Ö S T E N  I  A L G A R V E :

S O L S K E N ,  V Ä R M E ,  S K Ö R D E T I D

J U S T  N U  I  A L G A R V E

Nu när den skandinaviska sommaren definitivt har packat ihop och lämnat plats för mörker
och höstrusk är Algarve kanske som allra mest inbjudande och trivsamt. Med långa soliga
dagar, golfbanor i absolut toppskick och mångfalden av höstens färska är detta oslagbart. 

höstkanten och säljs av
många lokala odlare
på marknader och
längs vägarna.
Frukterna är ovala,
långa och med en
mycket tydlig lila färg,
med nyanser av gult,
orange och grönt.
Skalet är tjockt och
fruktköttet är intensivt
gult, smältande med
nästan inga fibrer.
Makalöst god tärnad i
morgongröten!

Smaklig spis!



Sammanfattningsvis: 
1. En ärlig researrangör
2. Omtänksamma och
närvarande golfvärdar.
3. Hög flexibilitet. 
4. Fint utbud av bra
boenden och golf-
banor som passar de
flesta 
5. Här på kusten är
restaurangerna små,
familjeägda och mysi-
ga med fin mat och
bra viner till priser som
nog hör till Europas
lägsta. 
6. Bo i egen lägenhet,
alla större orter har
”maxibutiker” där du
handlar premiumviner
under 5 euro och
diskarna är fyllda med
läckerheter du tillreder
hemma. 
7. Hyr en bil och kolla
Sevilla eller Gibraltar
över dagen, en över-
nattning hittar du på
nätet kring 50€.
Lissabon når ni på
några timmar. Och ett
trettiotal banor når du
1-2 timmar.
 
Dra dig inte för att
ringa PT golf, de klarar
ut alla dina fråge-
tecken på telefon!

Hej från Pärnu!

Jag jämförde ett antal
golfresearrangörer till
Algarvekusten med
avseende på pris,
flexibilitet, utbud på
banor och boende,
mm.  Mitt sikte var
inställt på januari 2019. 

Min ”spec” var ensam
resenär, en månad i
Tavira i lägenhet med
tillgång till pool, fritt
spel på ’hemma-
klubben’ Benamor. 
Jag fick snabbt en bra
offert som svarade mot
alla mina önskemål
och bokade.
 
PT Golf’s personal och
värdar var trevliga och
jag fick en mycket fin
golfvagn levererad
vid ankomst till ett bra
pris. 

Jag var på Benamor 27
dagar, en fin omväx-
lande bana, underbar
personal i receptionen
och en bra & prisvärd
restaurang. 

Ca 10 grader på morg-
onen i januari, 15-20 på
dagen. Inga problem
med tidsbokning och
många trevliga
spelpartners. 

Jag bestämde mig för
att återkomma nästa
år, dvs 2020.

Denna gång bokade
jag två månader med
fritt spel, nu med flera
golfkompisar och en
bana som utmanar
och är rolig varenda
dag. Dessutom finns
ett hundratal svenska
golfare boende i Tavira.
Vänliga personer, trev-
liga att möta på banan. 
 
Men, tyvärr inträffade
det som ingen vill
uppleva, att tvingas
åka hem med nästa
flyg till en nära anhörig
som är döende på IVA. 

PT Golf var helt fan-
tastiska,  ”Vi hämtar
dig inom en timme, du
hinner med nästa
plan!”. ”Bry dig inte om
lägenheten! Vi fixar allt,
se bara till att du
kommer hem!” 

Jag kunde återvända
till ”min” lägenhet 5
veckor senare och
avsluta min vistelse. PT
Golf ställde upp med
all tänkbar hjälp och
såg till att jag fick alla
nödvändiga underlag
till reseförsäkringen
(Folksam).

Och till våren är det
dags igen, och nu reser
jag inte ensam. Vi är 2! 

Jag följer utvecklingen
noga och Corona-pan-
demin i Algarve och
Tavira är mycket mått-
lig och känns stabil. 

PT Golf’s flexibilitet är
toppen – men väljer
ankomst- och -avrese-
dag och får garantier
om Portugal exempel-
vis ånyo skulle tvingas
stänga ner landets alla
golfbanor etc.

Ros och ris är oerhört intressant och viktigt i vårt kontinuerliga förbättringsarbete. Och ibland är det
extra glädjande med rosdoftande feedback, inte minst under tider som dessa. Glada och inte så lite
stolta vill vi därför dela med oss av detta fina omdöme vi fick via mejl en dag i oktober.

PS. Jag heter Tönu Kerstell, är 75+ och har spelat golf i
55 år. Jag har spelat över 150 banor, varav flertalet
utomlands. Jag har köpt golfresor till mina vänner och
mig sedan 1987, både via de stora arrangörerna och i
egen regi (flyg, boende, golfbanor). Utifrån mina
erfarenheter så väljer jag 2021 att återigen köpa min
golfresa (exkl. flyg) av PT Golf.

V I  F I C K  E T T  B R E V . . .
MÅ N A D E N S  G Ä S T O M D ÖM E

Tönu Kerstell i sitt rätta element



Info & bokning         040 - 693 76 76
Kontor Algarve     +351 281 327 588
info@ptgolf.se
www.ptgolf.se
www.facebook.com/ptgolf.se/

Lissabon och
Silverkusten 
3 boenden - 9 banor
Med oceanen som
granne och kulturen
runtomkring. 
Kombinera golfen 
med intryck och
upplevelser i och 
kring Lissabon.

Teneriffa
2 boenden - 3 banor
Höga berg och gröns-
kande dalar. Vidsträckta
stränder och härlig golf i
sommartemperaturer
året runt.

Västra Algarve
16 boenden - 15 banor
Tio mil av spektakulär
kust med högklassiga
boenden för alla
smaker och markna-
dens bästa golfpaket
med valfritt spel på 13
fantastiska banor.

Centrala Algarve
6 boenden - 12 banor 
Puls, flärd och lyx-
stämpel? Ja, men
utan att tappa sin
Algarve-charm. Och
med en rad banor i
yppersta klass runt
hörnet. 

Östra Algarve
13 boenden - 13 banor
Det autentiska Algarve
där lugnet och gemyt-
et står i centrum.
Enastående utbud av
banor med varierande
golfpaket med njut-
ning och utmaningar
för alla.

Välkommen att välja från ett enastående utbud av boenden
och golfbanor med varierade resepaket för alla
smakriktningar och handicapnivåer. 
Det bredaste utbudet av banor och golfpaket, valfria
ankomst- och avresedagar, och vår unika Gästportal online
med tidsbokning, tävlingsprogram och aktiviteter. 

Costa del Sol
3 boenden - 7 banor
Här på Spaniens
sydspets, med
Medelhavet utanför
dörren, är det naturen
och golfen som är i
högsätet. Ofta även
kallat "Costa del Golf" -
kom och se varför.

Costa de la Luz &
Cádiz-området
9 boenden - 18 banor 
Ljusets kust - en lite
okänd pärla med
milslånga stränder och
en härlig golfvariation
med vår voucher för
valfritt spel.

P T  G O L F  -  B Ä S T  L O N G S T A Y  &  B Ä S T  G Ä S T E R !

PORTUGAL SPANIEN

Vi har:

Du får:

V Ä L K O M N A  M E D  E R  I N T R E S S E A N M Ä L A N !

https://ptgolf.se/kontakt-bokning/
http://www.facebook.com/ptgolf.se/
https://ptgolf.se/kontakt-bokning/

