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PT GOLFNYTT
Senaste nytt från Europas sydvästra hörn -
longstayparadiset.

ETT STORT &
VARMT TACK!
Hösten 2021 blev intensivare,
trevligare, varmare, gladare och
mer glädjestrålande än vad vi
någonsin kunnat hoppas på!

Efter 1½ år av undran, väntan, hemester och självisolering så blev det
till slut en longstaysäsong. Och vilken säsong det blev! 

Se här: 870 Gäster. Över 13,000 golfrundor. Mer än 100 golftävlingar.
Ett femtiotal mingel och samkväm. Summa summarum en fantastisk
höst på alla sätt och vis! Och som grädde på moset: 9 st HIO!!!

Och som vore det bestämt av högre makter så var ju oktober alldeles
ovanligt varm, nästan som för att välkomna er/oss alla tillbaka!

Nu laddar vi inför vårsäsongen som är på väg att bli lika fullbokad
den!
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The Old Town är en fantastisk del av Faro där kan man uppleva autentisk portugisisk atmosfär och fascineras av
den historiska charmen med små vindlande gator och låga gamla hus. När benen och fötterna blir trötta erbjuder
stadsdelen många möjligheter till att sitta ner och ta något att dricka eller äta på någon av de mångagemytliga 
 uteserveringarna.

HALLÅ DÄR FAMILJEN
VAN DRIEST

Anki och Paul tillbringar denna höst sex
veckor på sitt favoritboende Lakeside
Resort, bara några kilometer från banan.

Detta är deras åttonde resa med PT Golf
och de senaste åren är det Lakeside de
återkommit till gång på gång. 

I sitt golfpaket väljer Anki och Paul alltid
Quinta do Lago med sina 3 x 18 hål samt
Pinheiros Altos (3 x 9 hål), bägge bara
några minters körning från Lakeside.
 
Inför 2022 funderar Anki och Paul på att
kanske pröva nyheten Laguna Resort i
Vilamoura som fått högsta betyg av våra
Gäster denna premiärsäsong. Läs mer här!

Oavsett vilket - Lakeside är och förblir ju
favoriten - så är det inget snack om att det
är till Centrala Algarve som resan går.

EN DAG TILL FOTS
Faro, Algarves huvudstad, har så mycket mer än flygplatsen. Upptäck denna historiska och kulturellt
rika stad omgiven av orörda stränder och det imponerande naturreservatet Ria Formosa. 

Faro är en mycket gammal stad och räknas av många som en av Europas absolut äldsta bosättningar. Men även
om Faro har fascinerande turistattraktioner, förbises det i allmänhet av de flesta av besökarna som efter ankomst
till flygplatsen direkt beger sig till mer utpräglade semesterorterna, och till PT Golf's boenden. Så, för att ni inte
ska missa denna fantastiska stad har vi tagit fram några tips för er som vill upptäcka Faro till fots - något vi varmt
rekommenderar. 

Det är slutet av oktober och vi befinner oss på Quinta do Lago i
Centrala Algarve med stamgästerna Anki och Paul. Det är dryga
25 grader varmt med bara en svag, ljum bris. 

Vi tar en kaffe på det nyrenoverade klubbhusets uteservering
och samtalar om longstay, coronapausen och kundnöjdhet.

https://ptgolf.se/longstay/centrala-algarve/laguna-resort/
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I denna stadsdel finner man även stadens katedral vid namn Catedral de Faro, eller Igreja da Sé. Detta
monument byggdes år 1251, bara två år efter att Faro hade "återerövrats" från morerna, något som förklarar
fasadens något ‘krigiska’ utseende med ett fyrkantigt gotiskt torn. Tornet gå att besöka för att njuta utsikten
över Faros gator och lagunen Ria Formosa.

Muralhas de Faro, murarna som omger den gamla stadskärnan har förromerskt ursprung. Under den moriska
perioden förstärktes och restaurerades de på 900-talet och senare under 1100-talet. Från den senare
förstärkningen finns Arco do Repouso, som anmärkningsvärt nog står kvar än idag. Tillsammans med Arco da
Porta Nova och Arco da Vila är det en av de tre portarna som användes under medeltiden.

Nära de romerska ruinerna ligger ett överdådigt palats Palácio de Estói, som byggdes 1840. Stilen är en sorts
rokokopastisch med terrasserade trädgårdar och en söt helkaklad paviljong. Palatset var till för bara några år
sedan en ruin, men har nu varsamt restaurerats och återöppnades som en pousada (hotell) dit man kan söka
sig för intressanta guidade turer i palatset och dess fantastiska trädgårdar.

Det är alltid spännande att lära sig mer om hur livet brukade vara i Algarve innan vi och andra upptäckte
denna fantastiska del av Europa. Därför rekommenderar vi slutligen ett besök till Museu Marítimo Almirante
Ramalho Ortigão. Det här museet ligger i hamnmyndighetens byggnader och grundades 1931. Här
presenteras de marina arterna och historien om Faros en gång så välmående fiskeindustri. Här finns också
arkeologiska upptäckter och montrar fyllda med autentiska navigationsinstrument och modellfartyg.

Arco da Vila - denna öppning i Faros murar går
hela vägen tillbaka till morisk tid, och när du
passerar genom porten är det 1 000 år gamla
stenarbetet fortfarande synligt.
1812 fick Faros gamla port vid vattnet en ny
fantastisk design av italienske arkitekten Francisco
Xavier Fabri, vilket gav Faros sjöfarande besökare
ett ståtligt välkomnande. Portalen har inte bara
balustrad, tinnar och klockstapel, utan högst upp
även ett permanent storkbo!
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Sätt ugnen på 200 grader. 
Smält smör och rör sen i saffran, hackad mandel och låt
svalna lite. 
Vispa ägg och socker pösigt. Tillsätt smörblandningen
försiktigt. 
Blanda vetemjöl med bakpulver och russin. Tillsätt
blandningen lite i taget och arbeta ihop till deg. 
Rulla degen till tre längder. Lägg på papper och platta till
lite. Grädda ca 20 min. 
Skär genast längderna i smala sneda bitar, rosta med
snittytan uppåt i 175 grader i 10 minuter, men vänd och
rosta andra snittytan efter halva tiden. 
Stäng av ugnen, låt rosta ytterligare med ugnsluckan på
glänt.

Ingredienser

100 g smör
1 kuvert saffran
50 g grovhackad mandel
1 1/2 dl socker
2 ägg
5 dl vetemjöl
1 1/2 tsk bakpulver
1 dl hackade russin

Gör så här:

SAFFRANSSKORPOR -
EN RIKTIGT MUMSIG
JULKLASSIKER

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 

‘If you are going to throw a club, it is important to throw
it ahead of you, down the fairway, so you don’t have to
waste energy going back to pick it up.’
 - TOMMY BOLT 

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

