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VACKRA QUINTA
DA RIA OCH 
 UTMANANDE 
 QUINTA DA CIMA

Nytt voucherpaket!

PT GOLFNYTT
Senaste nytt från Europas sydvästra hörn.

ROLIGARE &
ENKLARE ÄN
NÅGONSIN
Ännu en anledning att välja
Östra Algarve som
golfdestination!

Longstay med PT Golf i Östra Algarve har nu blivit  ä n n u  bättre. Från
och med denna hösten erbjuder vi bättre spelmöjligheter och starttider
för våra Gäster på de fantastiska banorna Quinta da Ria och Quinta da
Cima!

Här kommer våra tävlingar alterneras mellan den vackra seasidebanan
Quinta da Ria med magisk utsikt över Atlanten och den utmanande
parkbanan Quinta da Cima, vackert inbäddad bland prunkande
apelsinlundar och mandelträd. Efter tävlingen njuter vi av god lunch
och trevlig prisutdelning på klubbhusets restaurang med sin soliga
behagliga uteservering.

Summa summarum - två fantastiska banor som nu ingår i vår Östra
Algarve-voucher tillsammans med Quinta do Vale, Castro Marim och
Benamor.  Och, som om inte detta vore nog, så gäller denna unika
voucher även på våra 8 banor i 'Västra Spanien' – från Valle Guadiana
Links  alldeles vid gränsen ända ned till El Rompido och dess fantastiska
36-hålsanläggning.

light
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DEN PERFEKTA
DESTINATIONEN FÖR
ER GOLFSEMESTER.
Omgivet av ett hisnande naturreservat och vackra
stränder, och bara en promenad från kosmopolitiska
Vilamoura, ligger superfräscha Laguna Resort.

Laguna Resort är en elegant och nyrenoverad resort, med ett
trivsamt poolområde och fin solterrass lämpad för skön
avkoppling, härliga dopp och trivsam gemenskap. En resort i en
mycket lugn miljö med ljusa, rymliga och smakfullt inredda
lägenheter, och med direkt utsikt över golfbanan Dom Pedro
Laguna.

Den grönskande inramningen och
närheten till Vilamoura’s trevliga marina
och centrum gör Laguna Resort till rätt val
för att njuta av det bästa Algarve har att
erbjuda: de fantastiska stränderna,
naturlivet, den makalösa kulturen,
gastronomin och världens bästa golf.

Som PT Golf-gäst här rekommenderar vi
vårt golfpaket med fokus på Vila Sol och
Dom Pedro, som alla ligger ’ett stenkast’
från Laguna. Spel kan naturligtvis även
väljas på våra övriga banor i området, Vale
do Lobo, Pinheiros Altos samt Quinta do
Lago.Klicka här för att läsa mer

om Laguna Resort!

https://ptgolf.se/longstay/centrala-algarve/laguna-resort/
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ALGARVES SVARTA GULD
Den som kommer till Algarve kan njuta av magnifika stränderna med klart och kristallint vatten,
omfamnade av hisnande gyllene klippor. Men förutom denna förtrollade värld av sol, ljus sand och
turkost hav, finner man här en magnifik skatt. En autentisk delikatess…

Klockan är sju på morgonen. Solen har redan brutit igenom en blå himmel som tillkännager en varm dag. Vid
den här tiden på dygnet har många redan druckit sitt morgonkaffe och packat sin strandväska. Redo för en
underbar dag vid havet. 

Men för Algarve-bönderna är september utan tvekan också en annan månad. En tid för skörd. 
Johannesbröd är en av de produkter som nu ska skördas. Alfarroba, som den egentligen heter, är tillsammans
med mandel- och fikonträden regionens typiska torrlandsträd.

Johannesbrödet har vid den här tiden på året börjat falla till marken, redo att skördas. De kvarvarande i trädet
faller när grenverket skakas med en pinne, för att sedan plockas och samlas ihop från marken. Det är ett hårt
arbete som har djupa rötter i Algarves seder och traditioner.

COVID - ÄR DET ÖVER NU?
Smittspridningen minskar i Sverige, Spanien och Portugal

Portugal i världstopp med över 86% av befolkningen fullvaccinerad 

Nej, ingen vågar ännu blåsa faran över och säga att pandemin nu är förbi. Men visst är det många indikatorer som
nu pekar åt rätt håll och för med sig lättnader i samhället och med det ökande förhoppningar och tillförsikt.

I Portugal gäller sedan 1 oktober färre restriktioner. Den obligatoriska användningen av mask är nu begränsad till
enbart stormarknader/köpcentra (400 kvm eller större), sjukhus, kollektivtrafik och stora evenemang.
 
I Spanien måste mask endast bäras inomhus och utomhus när det inte är möjligt att hålla social distans (1,5m). 

Inga reserestriktioner eller karantänsregler finns kvar utan det enda som behövs för resa - för er fullvaccinerade -
är det digitala COVID-passet. Väl på plats härnere njuter man av promenader i stad och natur, strandbesök och
golfrundor i princip "som vanligt". Ja, och även bolltvättar och bunkerkrattor är tillbaka!

Och delikatessen? 
De torra svarta baljväxterna öppnas, fröna plockas ur för att
sedan malas till det fantastiska johannesbrödsmjölet. Torrt
eller rostat, det mjukt söta mjölet kan användas istället för
choklad och utgör grunden för många av de absolut läckraste
och godaste sötsakerna i Algarve. Dess användning är så
varierad att den till och med kallas Algarves svarta guld. Så
nästa gång du beställer en efterrätt, fråga efter ”alfarroba”
och låt dig hänföras!
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ANDALUSIENS,
SPANIENS OCH
VÄRLDENS BÄSTA
SKINKA
I den lilla staden Jabugo i Huelva-provinsen i Spanien,
öppnade Juan Sánchez Romero sitt första slakteri år 1879.
Staden blev då snabbt erkänd som hem till världens bästa
skinka. Den kommer från svartfotad gris - Ibérico Bellota –
som lever på enbart gräs och ekollon på betesmarkerna i
Huelva. Efter ett liv på tolv till sexton månader i det fria
väger grisarna upp till 170 kilo och är redo för slakt. Ju
längre den lever, desto rödare kött och desto mer smak.
Tack vare den stora mängden fett i bakbenen kan skinkorna
sedan lagras i ungefär fyra år utan att förlora sin saftighet. 
Rekommenderas varmt under er spanska longstay!

PT Golf-familjen

Västra Algarve 
Margaretha & Gunner Lejman
Eleonor & Valter Turesson 
Anette & Kjell Tornberg 
Ulf Westerberg 

Centrala Algarve 
Christina & Anders Norlander 

Östra Algarve 
Anita Ahlström
Jan-Ove Högberg 
Ulla & Leopold Schill
Per & Lena Vilén
Zinita Rust

Costa de la Luz 
Katrin Jordansson & Sören Andersson
Maja Hedén

Cádiz-området 
Jonny Åkerberg 

Costa del Sol  
Mona & Tomas Erixon 

Grundare 
Göran & Christian Westerlund  

PT Golfnytt/Redaktion 
Magnus & Anna Nylander 

Ledning, bokning & kundservice 
Magnus Nylander
Marianne Högberg 
Ann Helander 

Hemsida
www.ptgolf.se

Facebook
www.facebook.com/ptgolf.se

Kontakt & Telefon
040 - 693 76 76 
+351 281 327 588
info@ptgolf.se 

"Golf är ett spel som går ut på att slå ner en mycket liten
boll i ett ännu mindre hål med ett tillhygge som är
synnerligen illa konstruerat för ändamålet."
 - SIR WINSTON CHURCHILL

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

