
F E B R U A R I  2 0 2 2  |  N R  4

PT GOLFNYTT
Senaste nytt från Europas sydvästra hörn - Longstayparadiset.

VÅRKÄNSLOR!
Efter en sprudlande höst ser vi
nu fram emot en ännu härligare
vår med sol, blommande natur
och massor av härlig golf!

Denna tiden på året är alldeles himlastormande vacker härnere i
Longstayparadiset. Mandelträden står i full blomning och fält och
ängar täcks av allsköns vackra blommor och blader.

Dagarna blir snabbt längre nu och så här i början av februari spelar
man utan problem golf fram till nästan klockan sju på kvällen.
  
Och, inte minst: Det verkar nu äntligen som vi är 'på målrakan' av
denna hemska och tröttsamma pandemi som plågat oss i snart 2 år.
Den 9/2 tas restriktionerna bort i Sverige och liknande lättnader
diskuteras och planeras nu också i både Portugal och Spanien.

Än finns ett fåtal platser kvar till våren - gör din intresseanmälan nu! 

 

https://ptgolf.se/kontakt-bokning/
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PORTUGAL OCH ALGARVE ÄR BÄST
Under 2021 utsågs Portugal återigen till Europas bästa golfdestination medan Algarve tilldelades
priset som Världens bästa beachdestination

Vid den 28:e upplagan av World Travel Awards förärades 'vi' alltså återigen med dessa tunga utmärkelser. Detta
i tillägg till den 200 km långa kuststräckan med sina hundratals stränder, över 3,000 soltimmar per år och mer
än 50 golfbanor för alla nivåer och smakriktningar gör valet enkelt. Algarve!   

LEGENDEN OM ALGARVES
MANDELTRÄD

Den desperate konungen bad en gammal
fånge, också han från norr, om hjälp. 
 Nordmannen undersökte prinsessan och
meddelade sedan kungen att hon led av 
 svår nostalgi och saknade sitt avlägsna 
 lands snöklädda vinterlandskap. 
     Den fantasifulle kungen fann snabbt en  
lösning. Han beslutade sända bud om att 
 plantera tusentals mandelträd över hela 
 sitt rike, så att dess vita blommor skulle 
 ge prinsessan en illusion av snö och på så  
sätt bota hennes nostalgi.
     Nästkommande vår tog kung Ibn-
Almundim med sig sin Gilda ut på
terrassen till sitt slott och så snart hon
betraktade det vackra vita blomtäcket som
klädde landskapet, återvände hennes
krafter. 
Den moriska  kungen och hans nordiska
prinsessa levde sedan många lyckliga år
fyllda av kärlek och  varje vår inväntade de
den underbara  synen av Algarves alla
mandelträd i blom.

För länge sedan, när Al-Gharb (Algarve) styrdes av morerna,
regerade i Chelb (nuvarande Silves) kungen Ibn-Almundim,
som enligt legenden aldrig  lidit ett  nederlag. 
     En dag, i en hoper stridsfångar, såg han den vackra Gilda,
en  blond och blåögd prinsessa från norr. Hänförd av hennes
skönhet gav den moriske kungen henne friheten. 
     Med tiden växte deras vänskap, tills han en dag förklarade
sin  kärlek och bad om hennes hand.  De var mycket lyckliga
en tid,  tills den vackra prinsessan en dag plötsligt blev sjuk. 

Favorit i repris (PT Golfnytt, dec 2018)
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Att promenera är ju, vilket vi golfare vet och värdesätter, det kanske allra bästa sättet att hålla sig i form. Den
utdragna, lågintensiva motionen gör underverk för såväl konditionen som fettförbränning och spänst. Detta i
en så makalöst vacker miljö som Algarves atlantkust ger ju dessutom extra balsam för själen. Här några
exempel... 
 
Seven Hanging Valleys Trail, Lagoa - Denna vackra
rutt är 6 km lång, dvs 1.2 mil tur och retur. Parkera
vid Praia da Marinha, ca en mil öster om Carvoeiro,
och gå så längt västerut som ni vill. Se de vackra
klipporna och stränderna på nära håll med oceanen i
fonden! Hela rutten tar ca 4-6 timmar att gå totalt
och har några branta, krävande passager. Tänk på att
ha bra, stabila skor. Läs mer här.

VANDRINGAR I ALGARVE
INTE BARA PÅ GOLFBANAN

Algarves 20 mil långa kuststräcka bjuder på ett enormt utbud av vackra och trivsamma vandringar för
alla nivåer. Från kuperat och krävande till pannkakeplatt och stillsamt. 

Ilha de Culatra, Olhão  - Till denna paradisiska ö
med sina fantastiska laguner tar man sig med båt
från Olhãos fiskehamn (kartlänk). Båtturen tar bara
några minuter till öns gamla fiskesamhälle.
Promenera längs den 5km långa 'boardwalken' och
hitta er alldeles egna paradisiska strand för picknick
och kanske ett dopp. Ön är naturreservat och är ett
rent mekka för den fågelintresserade. Läs mer här.

São Lourenco Trail, Quinta do Lago  - En av de allra
bästa rutterna för att njuta av Algarves Ria Formosa
med sina sanddyner och naturliga saltbassänger.
Platt och tillgänglig är denna 6.3 km långa boardwalk
perfekt för er stillsam promenad för att njuta av
kustens flora och fauna.
Parkera vid Casa de Lago (P), bara 2 km från vårt fina
boende Lakeside Resort. Läs mer här.

'Pera Marsh' / Lagoa dos Salgados - Alldeles intill
Salgados golfbana startar denna vackra, 5.5 km långa,
vandring längs den fantastiska stranden, vida känd
för sitt spektakulära fågelliv och rika flora.
Parkera vid Praia dos Salgados  (P) - bara ett stenkast
från våra boenden Salgados Beach Villas och Vila das
Lagoas - och njut av promenaden västerut, varför inte
i timmarna runt solnedgången. Läs mer här.

Ovan är blott ett axplock av alla de fantastiska miljöer för promenader och vandringar man kan hitta längs
Algarvekusten. Många av våra Gäster tar helt sonika sin hyrbil och kör norrut från kusten upp bland kullarna,
parkerar i en liten by eller rastplats och upptäcker sina egna små paradis. Kanske finns lite inspiration här?!

https://goo.gl/maps/8mkjJV8WffJ3xhux6
https://www.walkalgarve.com/algarve/seven-hanging-valleys-trail-quick-walking-guide
https://goo.gl/maps/hLEkyV1sxxxUGRWd9
https://www.walkalgarve.com/algarve/culatra-island-trail-faro-olhao
https://goo.gl/maps/BfyJ8KmubQZRC1hs7
https://ptgolf.se/longstay/centrala-algarve/lakeside/
https://www.walkalgarve.com/algarve-walking-sightseeing-birding-routes/sao-lourenco-trail-in-quinta-do-lago
https://goo.gl/maps/BUtcw2oBPfjwpY3W7
https://ptgolf.se/longstay/vastra-algarve/salgados-beach-villas/
https://ptgolf.se/longstay/vastra-algarve/vila-das-lagoas/
https://www.walkalgarve.com/algarve-walking-sightseeing-birding-routes/pera-marsh-salgados-lagoon-trail-silves
https://www.myguidealgarve.com/top-10-scenic-drives
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Ingredienser

1,5 dl mjölk
1,5 dl olja (t.ex. oliv- eller rapsolja)
4,5 dl vetemjöl
0,5 dl socker
1 nypa salt
3 äpplen
1 tsk kanel

Gör så här:

Blanda till en smet och bearbeta den tills den blir seg och
oljig. Tryck ut halva smeten ganska tunt på ett bakplåts-
papper. 
Täck degen med tunt skivade äpplen och strö på rikligt med
kanel och socker. Här kan du också tillsätta citrontimjan,
rosmarin, russin, nötter och/eller kardemumma efter egen
smak. 
Tryck ut den andra deghalvan till en lika stor platta och lägg
den över äpplena. Tryck till locket, så inte äpplena 'smiter'. 
Markera lagom stora rutor i degen och sockra över. 

Grädda i 175 grader i ca 20-30 minuter. 

Skär upp i rutor och servera!

BOLEIMA DE MAÇÃ E
CANELA
PORTUGISISK ÄPPELKAKA

PT Golf-familjen

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

Centrala Algarve 
Christina & Anders Norlander 

Östra Algarve 
Jonny Åkerberg
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 
Lana Pleym
Jan-Ove Högberg

Hemsida
www.ptgolf.se

Facebook
www.facebook.com/ptgolf.se

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

“Success in this game depends much less on strength
of body than strength of mind and character.” 

Arnold Palmer

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

