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GOLFSÄSONGEN I SÖDRA EUROPA
ÄR I FULL SVING! 

PT Golfs vårsäsong är nu i full gång med mycket golf och härligt väder i Spanien
& Portugal.  

 
I detta PT Golf nytt fokuserar vi på våra spanska destinationer: Västra Spanien,

Costa del Sol samt området Novo Sancti Petri. 
 

Trevlig läsning!
 



Islantilla Resort - Andalusies pärla!
 

Ett par mil in från gränsfloden Guadiana som markerar gränsen mellan
Portugal och Spanien ligger Islantilla Resort med fina breda tillfartsvägar

och en milslång vitskimrande sandstrand. Där ser vi de genuina,
väderbitna, solbrända fiskegubbarna som stövlar fram med sina

varierande fångster i en liten korg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Islantillas boende är något utöver det vanliga med de stora ljusa
lägenheterna och alla faciliteter inom området med restaurang, bar,

terrass och utomhuspooler. Det finns även en uppvärmd inomhus
swimmingpool med tillgång till jacuzzi, bastu, infrabastu och stort gym.

 
De ljusa lägenheterna har stora sovrum med mycket sköna, breda sängar

och ekologiska bäddmadrasser. Det som uppskattas mycket är egen
tvättstuga i lägenheten med diskmaskin, safetybox och förrådsutrymmen.

Fri parkering i bottenplanet med hiss. Allt är bevakat dygnet runt och
receptionen öppen 24h. 

 
I området finns många små godbitar att besöka som Isla Cristina, södra

Europas största fiskehamn. Vid torgets fiskehamn finns små restauranger
som serverar sprakande färsk fångst dagligen. 

Vår golf värd arrangerar med jämna mellanrum gemensam utflykt till den
vackra staden Sevilla.

                                                                                                                     
 Islantillas golfbana har tre 9-hålsslingor av varierande karaktär och

utmaningar. Här har flera stora PGA tävlingar spelats. Träningsområden
utöver det vanliga med stor Driving Range på utslagsplatser med gräs.

Klubbhuset har restaurang och servering med en trevlig uteplats där man
kan hänga och beskåda en stor del av banan och spelet. 

 
Det skall noteras att PT Golfs golfpaket för detta område har 10 olika

banor att välja emellan.     
                                                                                                                                       

 
 
 



Estepona - Costa del Sol 

Costa del Sol området i södra Spanien seglar upp som ett mycket
intressant och spännande golfområde. Våra fyra olika boenden runt
staden Estepona tilltar i popularitet med massor av olika sevärdheter att
utforska samt mycket hög standard på golfbanorna. 

Estepona är en underbart trevlig liten stad som lever året runt. I stadens
historiska centrum kan man njuta av de vindlande små gatorna med sina
kullerstensbelagda torg och färgglada blomkrukor på husfasaderna. 

Våra boenden i Estepona området har blivit väl mottagna av våra gäster
med sin höga standard och välutrustade lägenheter för longstay. 

Vårt golfpaket består idag av spel på hela nio olika golfbanor där golfbil
eller pushvagn ingår. Våra golfvärdar är väl insatta i området och ger den
service som gästerna förväntar sig.

På denna delen av solkusten hittar man även fler andra pittoreska byar
och det finns flera alternativ för t.ex. bergsvandring eller en tur till
vingårdar eller historiska moment. 
Här bjuds en vistelse fylld av genuint folkliv, bra golf, underbar mat,
strandliv och ett enastående bergslandskap.

En utflykt till Gibraltar klippan står också ofta på programmet.



Playa Sancti Petri
 
 

Äntligen kan vi presentera ett
efterlängtat nytt boende i vårt

poulära område Novo Sancti Petri. 
 

Playa Sancti Petri som det kallas är
ett fint litet ’village boende’ bra

beläget med fullt utrustade
lägenheter med två sovrum vilket

varit efterfrågat av våra gäster
under en längre tid. 

 
Vårt nya boende ligger med

promenadavstånd till byns centrum
och stranden. 

 
På strandpromenaden längs med La

Barrosa – som sägs vara en av de
finaste stränderna i världen finns en
rad tapasbarer och fiskrestauranger. 

Här är fantastiskt att promenera i
sanden, med den fantastiska vyn

över fortet Castillo Sancti Petri och
havet i väster.

 
De flesta lägenheter har direkt

access till poolområdet.
 

 Lägenheterna är ljusa och fina, med
stort vardagsrum, fullt utrustat kök,

wi-fi internet samt internationella
TV kanaler. 

 
I strandpromenaden och i den

närliggande spanska byn Chiclana
med sina små torg finns det

mängder av mysiga platser att
avnjuta sin middag samtidigt som

man tittar på människorna som
strosar förbi. 

 
Klicka här för mer information om

boendet

LONGSTAY NYHET!LONGSTAY NYHET!

https://ptgolf.se/longstay/cadizomradet/playa-sancti-petri/


Om ni önskar att boka en resa med PT Golf för nästkommande
säsong föreslår vi att ni snarast skickar in er intresseanmälan för
att säkerställa ert boende då bokningstrycket är högt. 

Telefon
Info & bokning:  040 - 693 76 76

Email: info@ptgolf.se 

Varma hälsningar och välkomna, 
Bokningskontoret 

Ljunghusens GK - 1 Juli  
Ringenäs GK - 17 Juli 
Ombergs GK - 29 & 30 Juli
Saltsjöbadens GK - 21 Augusti  

 
 
 

PT Golfs sommartävlingar i Sverige

Vinn en fri två veckorsresa med PT Golf!

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

