Single Reis wandelen Algarve
Costa e Montanhas 8 dagen
singlereis wandelvakantie vanaf € 999
Indrukwekkende wandelreis aan de Portugese zuidkust

Glooiend duinlandschap en prachtige verlaten strandjes. Eindeloze uitzichten
vanaf de soms spectaculaire Costa Vicentina. Indrukwekkende rotsen langs de
kust,
met hier en daar een ooievaarsnest. Slaperige dorpjes met authentieke
vissershavens
waar de tijd lijkt stil te zijn blijven staan. Kronkelige paden langs karakteristieke
kurkeiken en knoestige olijfbomen in het heuvelachtige achterland. De Algarve
is een
verrassend wandelgebied dat continu van gedaante verandert. Niet voor niets
raken
wandelaars verknocht aan deze regio en keren zij vaak én graag terug voor
een
wandelvakantie naar ‘hun' favoriete Portugal.
Maar niet alleen de overvloed aan variatie maakt de Algarve tot een ideale
wandelbestemming. De Portugese regio heeft voor West-Europese begrippen
heel
veel zonuren: zo'n 3000 per jaar, verdeeld over 300 dagen! Het voor- en
najaar, en
ook de milde winter, zijn de beste jaargetijden om de streek al wandelend te
verkennen.
Weg van het massatoerisme, op 9 kilometer van de Atlantische kust en het
vierduizend jaar oude vestingstadje Lagos, ligt Monte Rosa - de uitvalsbasis
voor deze
wandelweek. Middenin het boerenland, en op loopafstand van het authentieke
dorpje
Barão de São João, is het er een oase van rust.
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Details
route: glooiend tot flink stijgend. Per wandeldag wordt ca. 13-19 km afgelegd
in ca. 4 tot 6,5 uur. groep: minimaal 6 / maximaal 12 reizigers. accommodatie:
Monte Rosa
ligging: Monte Rosa is een kleinschalig, landelijk gelegen buitenverblijf, op
loopafstand (ca. 1,8 km) van het dorpje Barão de São João met een paar
kleine winkeltjes en cafeetjes en op ca. 9 km van Lagos en diverse strandjes.
voorzieningen: de oude boerenhuisjes zijn omgetoverd tot sfeervolle kamers
en huisjes en er is een gezellige ruimte voor algemeen gebruik met een
selfservicebar, spelletjes, tijdschriften en een bibliotheek. De accommodatie
met zwembad wordt omgeven door een glooiend terrein (4 ha.) met vele oude
amandel-, olijf- en vijgenbomen en een grote kleurrijke tuin. De meeste kamers
(met verwarming) hebben een zithoekje en een eigen badkamer met douche
en toilet. Daarnaast zijn er kamers in huisjes die een badkamer delen (dus met
maximaal één andere kamer). Het geheel is een oase van rust en er heerst
een gemoedelijke sfeer.
De verzorging is op basis van halfpension (vanaf het diner op dag 1 t/m het
ontbijt op dag 8) met één maal diner in een fadorestaurant. De maaltijden
worden veelal bereid met biologische producten uit de eigen 'vierseizoenentuin'. U kunt kennis maken met een aantal typisch Portugese
gerechten. Er is uiteraard ook altijd een vegetarische optie. Het is mogelijk om
tegen een kleine vergoeding een lunchpakket te maken voor tijdens de
wandelingen. klimaat:
De Algarve is een van de regio's van West-Europa met de meeste zonuren,
ca. 3000 per jaar, verdeeld over 300 dagen. Het voor- en najaar en ook de
milde winter zijn ideale jaargetijden om de streek wandelend te verkennen.
Voorbeeld: februari telt gemiddeld slechts 5 regendagen en de temperatuur
kan overdag oplopen tot ca. 20 graden. In het voor- en najaar is er een
gemiddelde temperatuur van 25 graden. reissomtabel:

reissom (indeling in) 2-persoonskamer met gedeelde
badkamer/toilet
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reissom (indeling in) 2- persoonskamer met eigen
badkamer/toilet
€ 1067,-

reissom 1-persoonskamer met gedeelde badkamer/toilet
€ 1195,-

reissom 1-persoonskamer met eigen badkamer/toilet
€ 1249,-

inclusief:
* Amsterdam-Faro v.v. per Transavia
* handbagage (10 kg)
* transfers Faro luchthaven-Monte Rosa v.v.
* verblijf in 1-/2-persoonskamer (met/zonder eigen douche/toilet) op basis van
halfpension (logies/ontbijt + 6 x avondmaaltijd op Monte Rosa) (zie
reissomtabel)
* 1 x diner in een fadorestaurant
* plaatselijke Nederlandse reisleiding, meelopende Nederlandse wandelgids
* dagelijkse lokale transfers naar de wandelingen v.v.
exclusief:
* in te checken bagage € 26,- per enkele reis (20 kg)
* hapjes en drankjes onderweg
* bijdrage Calamiteitenfonds
* reis- en annuleringsverzekering
* reserveringskosten
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van dag tot dag
dag 1
Amsterdam-Faro per Transavia. Transfer naar Monte Rosa (70 km). Ontvangst
met koffie en Portugees amandelgebak, informatie over het programma,
Onder voorbehoud van de vluchttijden is een korte inloopwandeling in het
kurkeikenbos vanuit Monte Rosa (ca. 6 km/1,5 uur) mogelijk.
dag 2
Rondwandeling Vila do Bispo-Castelejo-Cordoama-Vila do Bispo (ca. 15
km/4,5 uur). Vanuit het slaperige dorpje Vila do Bispo loopt u richting de
westkust. De 'Percurso Ambiental', een schaduwrijk bospad, leidt tot de
'Miradouro do Castelejo' met prachtig uitzicht over de groene heuvels en in de
verte de oceaan. Op het strand van Cordoama kunt u heerlijk uitwaaien. Na
een pittige klim over de rotspartijen volgt een ontspannen route terug naar Vila
do Bispo.
Extra: traditioneel fadodiner.
In de avond maakt u tijdens het diner kennis met de traditionele fadomuziek,
het 'Portugese levenslied'. Het fadorestaurant ligt op 1,5 km van Monte Rosa.

dag 3
Rondwandeling Salema-Burgau-Salema (ca. 13 km/4 uur). Tijdens deze route
langs de zuidkust wandelt u boven en over verschillende landtongen. Af en toe
flink stijgen en dalen in het ongerepte landschap met kleurige bloemenvelden
en wellicht roof- en zeevogels. U komt door de leuke vissersdorpjes Burgau en
Salema en er is voor liefhebbers voldoende gelegenheid voor een frisse duik
in zee.

dag 4
Beeldenroute Monte Rosa-Barão de São João-Mata de Barão (ca. 14 km/4
uur).
Rondwandeling vanaf Monte Rosa door het levendige hippie-dorpje Barão de
São João en het achterland daarvan. Langs de beelden in het bos van de
lokale kunstenaar Deodato Santos loopt u naar het hoogste punt van het
landelijk beschermde natuurgebied Mata de Barão.

dag 5
U kunt de benen een dagje rust geven en heerlijk ontspannen aan het
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zwembad van Monte Rosa of op het strand. Ook kunt u deelnemen aan een
yogales, een ontspannende massage boeken of een bezoek brengen aan het
historische stadje Lagos (bus € 2,- taxitransfer € 8,-). Een boottocht langs de
grotten van Lagos is ook een optie.
dag 6
Rondwandeling Figueira-Furnas-Zavial-Ingrina-Figueira (ca. 14 km/4,5 uur).
Een indrukwekkende wandeling langs de rotsachtige zuidkust. U passeert
prachtige rotspartijen, afgelegen strandjes en kleine baaitjes die voor de
meeste reizigers verborgen blijven. Het strand van Zavial is geliefd bij surfers
en heeft een sfeervolle strandtent waar heerlijke gegrilde vis wordt geserveerd.
Vanaf Zavial vervolgt u de route landinwaarts terug richting Figueira.

dag 7
Rondwandeling Carrapateira (ca. 19 km/6,5 uur). Spectaculaire wandeling aan
de westkust, die deel uitmaakt van de ‘Fisherman's Trail' van de Rota
Vicentina. De route begint in een duingebied en gaat langs de kust verder over
de hoogvlakte tot aan Praia do Amado (met zwemgelegenheid). Wanneer de
route het achterland in gaat, verandert het landschap. Hier vindt u veel
witbladige cistusrozen, saliebladige zonneroosjes en kurkeiken.

dag 8
Transfer naar de luchthaven. Faro-Amsterdam per Transavia.

van/tot
09.03.20 - 16.03.20
01.04.20 - 08.04.20
21.09.20 - 28.09.20
26.10.20 - 02.11.20

opmerking

prijs
€ 999,00
€ 999,00
€ 999,00
€ 999,00
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