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PT GOLFNYTT
 Senaste nytt från Europas sydvästra hörn - Longstayparadiset.

OPTIMISM!
Med förhoppning om fred i
Ukraina vill vi i detta nummer
lyfta fram lite positiva idéer och
inspiration för våren!

Det är märkliga tider vi lever i. När vi nu äntligen verkar börja kunna
lägga pandemin bakom oss och vårsäsongen rullar igång på riktigt
härnere i Longstayparadiset så var det bäddat för ren och skär glädje. 

Men, istället är vi nu inne på den åttonde dagen av den fasansfulla
invasionen av Ukraina och naturligtvis är det svårt att skriva och
leverera det glädjesprudlande PT Golfnytt vi hade planerat. 
   
I solidaritet med det ukrainska folket väljer vi ovanstående bild av ett
böljande svenskt rapsfält med en gnistrande blå himmel och sänder
tankar och styrka till de hundratusentals människor som nu tvingas fly
från sina hem.
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FULL FART INFÖR SÄSONGEN 2022/2023
Trycket fortsätter vara mycket högt och intresset för longstay i Algarve och södra Spanien ligger på
absoluta toppnivåer. Det är alltså hög tid att lägga in er intresseanmälan för hösten! 

När vi nu äntligen verkar ha 'kommit ut på andra sidan' av den gräsliga corona-
pandemin så är det inget tvivel om att Portugal och Spanien återigen är i topp
på listan över populära och efterfrågade resmål, inte minst bland golfare.

På PT Golf arbetar vi nu stenhårt med att förbereda hösten tillsammans med
våra leverantörer och partners. Vi förnyar kontrakt och samarbetsavtal med
våra boenden och säkerställer starttider på våra golfbanor, allt med syfte att
vara perfekt förberedda inför nästa säsong.

ÄNTLIGEN, NY GOLFBANA I ALGARVE (1)
Efter många års väntan är nu det nu nytillskott på gång i Algarve's  utbud av  golfbanor. 2023 öppnar
Ombria, en 18-hålsbana (par 70) en mil norr om staden Loulé i Centrala Algarve.   

Sedan Penina, designad av Sir Henry Cotton,
öppnade  1966 så har ytterligare ett fyrtiotal golf-
banor öppnats i Algarve. Enligt vad vi har kunnat få
fram så blir detta den första nyöppningen sedan
2012 då Espiche slog upp portarna. Med det
oerhörda intresset för golf i Algarve så är Ombria ett
välkommet nytillskott.  

Psst, vi hoppas du noterar 1'an i rubriken - det är
nämligen ytterligare en ny golfbana på gång 2023.
Mer om detta i ett kommande PT Golfnytt... 

Nöjda Gäster som vill komma tillbaka är det vi strävar efter i allt vi gör. Vi är oerhört stolta att konstatera att
8 av 10 Gäster denna säsong är återkommande! Med det sagt är vi minst lika glada att 20% premiäråker med
oss, och ytterligare 20% för andra gången. Men, oavsett vilket, är ni lika varmt och hjärtligt välkomna allihop!

När PT Golf besöker Ombria Resort i februari är
arbetet med både golbana och hotell och lägen-
heter i full gång. Golfbanan är utlagd i det böljande
landskapet och byggs i enlighet med de striktaste
riktlinjer för hållbarhet och är certifierad enligt
golfens ledande ECO-norm "The GEO Foundation’s
certification".

https://ptgolf.se/kontakt-bokning/
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Som med så mycket annat nuförtiden är det enkelt att informera sig vilka städer och byar som har olika
marknader olika dagar. En enkel googling ger vid handen att det finns närmare 70 marknader utmed Algarve-
kusten, dvs oavsett var ni bor under er longstay så har man en skapligt nära.

MARKNADER I ALGARVE
"TILL VARDAGS" ELLER SOM UTFLYKT

Portugal är ett av få europeiska länder där marknader för livsmedel fortfarande finns i stor skala och
fungerar – marknader där lokalbefolkningen faktiskt köper sina matvaror och som Algarve-besökaren 
 absolut inte får missa. Inte minst våra kära Gäster med sina välutrustade kök för matlagning 'hemma'. 

Lagos - 1:a lördagen varje månad
Tavira - 3:e lördagen 
Portimão - 1:a måndagen
Silves - 3:e måndagen
Lagoa - 2:a söndagen
Almancil - 1:a & 4:e söndagen
Vila Real de Santo António - 1:a söndagen
Faro - 2:a söndagen
Budens (Luz)- 1:a tisdagen
Fuzeta - 1:a torsdagen

Marknaderna är av olika karaktär och har varierande
inriktning. Å ena sidan de traditionella 'inomhus-
marknaderna' av saluhallskaraktär med en fantastisk
mångfald av färska och närodlade/lokalproducerade
livsmedel. Fisk, skaldjur, kött, ägg och frukt & grönt.
Örter, kryddor, honung. Och så vidare. 

Å andra sidan de genuina 'utomhusmarknaderna'
med alltifrån levande djur och lokalproducerat hant-
verk till souvenirer och tingeltangel. Dessa mark-
nader är tillfälliga och går som regel av stapeln en
viss dag i månaden. Hos oss i Tavira är detta till
exempel den tredje lördagen i månaden.
 
Marknaderna är en vibrerande samlingsplats för
lokalbefolkning och turister. På, eller i direkt anslut-
ning till, de allra flesta finns lokala restauranger som
serverar fantastisk mat. Våga pröva den utsökta
fisken eller kycklingen som grillas på en kolbädd på
ett släpvagnsflak eller de sötsaker och bakverk som
bjuds i de små stånden. 

Här några utvalda utomhusmarknader i närheten av
våra huvudorter/-områden i Algarve:

Ovan är ett axplock av alla de härliga marknader man kan besöka i Algarve. För mer information rekommen-
derar vi översikten på MyGuideAlgarve's hemsida samt på Portugalist.com där ni finner en översikt uppdelad
på såväl geografi som på veckodag. Se också denna länk för en karta med alla marknader utmärkta. 

https://www.myguidealgarve.com/usefulinfo/markets-on-the-algarve
https://www.portugalist.com/markets-in-algarve/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Z6MN6KveMQeoQS8Lrp1BKwojarA&usp=sharing
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Sätt ugnen på 100°C.
Koka upp grädde, mjölk och apelsinskal. Ta från spisen
och låt dra i 10 minuter.
Rör ihop äggulor och socker i en bunke. Sila
gräddmjölken över äggblandningen. Häll upp i
ugnssäkra portionsskålar (gärna vida) och grädda tills de
"stannat", ca 1 timme, beroende på ugn och
portionsform. Låt svalna och ställ kallt.
Rårör hallon, jordgubbar, socker och kanel.
Vid servering, täck crema catalanan med socker. Bränn
av ytan med en gasbrännare eller i en ugn uppvärmd till
högsta gradantal och grill. Servera med bären vid sidan
om.

Ingredienser

3 dl vispgrädde
1 dl mjölk
4 äggulor
1 dl socker
1/2 dl socker
1/2 tsk kanel
100 g hallon
100 g jordgubbar
rivet skal av 1 apelsin
råsocker eller brun farin

Gör så här:

CREMA CATALANA
MED RÅRÖRDA BÄR
SPANSK DESSERTKLASSIKER

PT Golf-familjen

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

Centrala Algarve 
Christina & Anders Norlander 
Arne Deilert & Gladys Días 

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 

Årets golfbild 2021: Hideki Matsuyamas caddy visar
sin vördnad för Augusta National på 18:e green sista
dagen.

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

