
Svensk Seniorgolf och LGA Golf inbjuder till 

Algarve Winter Tour 2023 

25 mars – 1 april, 2023 

 

  
Damer och herrar 

 

Algarve Winter Tour är 
öppen för alla SSG:s 
medlemmar, både 
damer och herrar. 



Algarve Winter Tour 2023, för SSG:s damer och herrar

Efter flera år med vår stora succé Algarve Winter 

Tour, erbjuder Svensk Seniorgolf och LGA Golf i år 

ännu en vintertoursäsong för SSG:s medlemmar. 
 

Algarve Winter Tour är en 72 håls slagtävling för 

SSG:s damer och herrar, såväl brutto som netto, 

som denna vinter spelas den 25 mars – 1 april 2023. 

Vår Winter Tour spelas under sex golfdagar, då vi 

både tränar och tävlar. 

Golfbanorna 

Vi spelar vår Winter Tour på två av Pestanas fina 

banor, som båda har Europatourstatus: 

• Gramacho 

• Pinta 

Banorna ligger alldeles intill varandra, och rangen 

är gemensam för dem. Vi bor i anslutning till 

banorna på Pestana Gramacho Residence. 

 

Veckan har följande program 

Lördag 

Avresa från olika flygplatser i Sverige 

Incheckning på Gramacho Residence. 

Söndag – Inspel  

Inspel på ena banan. Frivilliga tävlingsmoment. 

Gemensam middag och tävlingsinfo på kvällen 

Måndag – Inspel  

Inspel på andra banan. Frivilliga tävlingsmoment 

Tisdag – Tävlingsdag 1  

Klassvis spel på antingen Pinta eller Gramacho. 

På kvällen: Gemensam prisutdelning för dag 1 

och därefter middag. 

(Veckoschemat kan justeras något p.g.a. vädret etc.) 

Onsdag – Tävlingsdag 2  

Klassvis spel på antingen Pinta eller Gramacho.  

De som spelat ena banan dag 1, spelar nu den 

andra och vice versa. Prisutdelning på kvällen.  

Torsdag – Tävlingsdag 3  

Klassvis spel på antingen Pinta eller Gramacho.  

På kvällen: Gemensam prisutdelning för dag 3. 

Fredag – Tävlingsdag 4  

Klassvis spel på antingen Pinta eller Gramacho. 

De som spelat ena banan dag 3, spelar nu den 

andra banan och vice versa. På kvällen: Avslut-

ningsmiddag och prisutdelning för fyra dagar. 

Lördag 

Hemresa 

 

  
På vår Winter Tour är vi frikostiga med medaljer och vandringspris. 



Boendet – Pestana Gramacho Residences 

Vi bor på Pestana Gramacho Residences, som är 

ett relativt nytt och fräscht lägenhetshotell vid 

8:e hålets fairway på Gramacho Golf Course.  

Hotellet är byggt så att alla lägenheter vetter mot 

söder och väster för att garantera mycket sol på 

balkongerna. Utöver hotellets egen pool, 

tennisbanor, gym och vackra trädgård får alla 

gäster även tillgång till spa-faciliteterna och 

inomhuspoolen som ligger uppe i Gramacho Golfs 

klubbhus. 

De båda golfbanorna, Pinta och Gramacho, ligger 

i direkt anslutning till hotellet. 

 

Priset för veckan: boende, frukost, golf och prisbord 

Boende i dubbelrum: SEK 8.475/person och i enkelrum: SEK 9.650/person 

Priset inkluderar: boendet på Hotel Pestana Gramacho Residences inklusive frukost, fri golf under 6 

dagar samt SSG:s medaljrika prisbord. (Priset inkluderar inte flygresa och hyrbil, se nedan.) 

Vill man förlänga sin vistelse kan LGA Golf erbjuda bra alternativ till förmånliga priser. Maila och fråga. 

Hyrbil 

Hyrbilar från Faro flygplats ordnas lättast via LGA Golf som har bra kontakt med en biluthyrningsfirma, 

Auto Rocha. Ett mycket prisvärt ”all inclusiveavtal” kostar €140-170/vecka för modell B resp. C, där ALLT 

för hyrbilen ingår och ingen deposition. Beställ bilen i samband med bokningen av Wintertourveckan.  

Flyg 

Flyget bokar och betalar du/ni helt själva, t.ex. med SAS och Norwegian, som flyger direkt till Faro, eller 

med TAP som flyger till Faro via Lissabon eller KLM som flyger till Faro via Amsterdam.  

OBS notera: var noggrann med att specialboka golfklubborna, annars kan det bli strul, särskilt på SAS. 

Bokning och mer info 

Gå gärna in på LGA Golfs hemsida (www.lgagolf.se ) och botanisera vidare kring Algarvekusten, 

golfbanorna och självklart om Europas mest prisbelönta stränder. 

För bokning och frågor: Boka genom att maila till LGA Golf (info@lgagolf.se). Du kan även ställa 

eventuella frågor till LGA Golf på denna mailadress. 

Boka i god tid, gärna omgående, eftersom vi har begränsat antal platser.  

Väl mött till en trevlig samvaro i Algarve! 

http://www.lgagolf.se/
mailto:info@lgagolf.se


Svensk Seniorgolf 

inbjuder i samarbete med LGA Golf till 

Algarve Winter Tour 2023 

25 mars – 1 april, 2023 


