Wandelvakantie Algarve
standplaats vliegreis
individuele wandelvakantie vanaf € 713
Wandelreis in het Portugese zuiden
Zo maar één van de vele beoordelingen te lezen in het gastenboek met de
lange lijst van reviews op de website van Monte Rosa: "Wat een mooie locatie
om een
tijd door te brengen. We hebben genoten van de groene omgeving. Veel
mooie
bloemen, waaronder de heerlijk ruikende amandelbloesems, maken het mooi
af.
En wat een gastvrij personeel dat alles doet om het je goed naar je zin te
maken. Tot
slot, de mooie wandelingen, want daar kwamen we voor. Erg goed uitgezet,
afwisselend ook en zeer de moeite waard. Kortom, we hebben een heerlijke
wandelvakantie gehad".
De Algarve is een verrassend wandelgebied. Vanuit uw accommodatie maakt
u
tochten door het prachtige achterland van de zuid- en westkust van
Portugal. Kurkeikenbossen worden afgewisseld met medronheiros
(aardbeibomen) en
parasoldennen in het prachtige beschermde natuurgebied Mata Nacional
de Barão dat
grenst aan Monte Rosa. De Via Alagarviana en de Rota Vicentina bieden goed
onderhouden routes door het ongerepte achterland en langs de kust. Het oude
vestingstadje Lagos biedt ook routes met ook interessante culturele aspecten
en
bijzondere muurschilderingen.
De Algarve 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
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beste jaargetijden om de streek al wandelend te verkennen.
Weg van het massatoerisme, op 9 kilometer van de Atlantische kust, ligt Monte
Rosa in het boerenland, in de nabijheid van het authentieke dorpje Barão de
São
João. Het is er een oase van rust.
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Details
route: glooiend tot flink stijgend. Per wandeldag wordt ca. 13- 20 km afgelegd
in ca. 4 tot 7 uur, met de mogelijkheid om de routes per dag te verlengen of in
te korten. minimum aantal reizigers: 2 aankomst: dagelijks van 01 januari t/m
31 december klimaat: De Algarve is een van de regio's van West-Europa met
de meeste zonuren, zo'n 3000 per jaar, verdeeld over 300 dagen. Het voor- en
najaar en ook de milde winter zijn ideale jaargetijden om de streek al
wandelend te verkennen. Voorbeeld: februari telt gemiddeld slechts 5
regendagen en de temperatuur kan overdag oplopen tot ca. 20 graden. In de
zomer is er een gemiddelde temperatuur van 28 graden. accommodatie:
Monte Rosa
algemeen en ligging: Monte Rosa is een kleinschalige, landelijk gelegen
accommodatie, op loopafstand (ca. 1,8 km) van het dorpje Barão de São
João met een paar kleine winkeltjes, cafeetjes en restaurantjes en op ca. 9 km
van de stad Lagos.
voorzieningen: de oude boerenwoningen zijn omgebouwd tot sfeervolle
kamers en huisjes en er is een gezellige ruimte voor algemeen gebruik met
een selfservicebar, spelletjes, tijdschriften en een bibliotheek (met houtkachel).
De accommodatie met zwembad (hele jaar in gebruik) wordt omgeven door
een glooiend terrein (4 ha.) met vele oude amandel-, olijf- en vijgenbomen en
een grote kleurrijke tuin. Alle kamers (met verwarming) hebben een zithoekje
en een eigen badkamer met toilet. Het geheel is een sfeervolle oase van rust.
Er is gratis wifi aanwezig.
maaltijden: een uitgebreid ontbijt is inbegrepen in de reissom.
Deze reis is gemakkelijk uit te breiden met extra overnachtingen. Bij het
boeken van extra overnachtingen helpen we u graag, u kunt deze opgeven in
het hokje opmerkingen, of telefonisch bij boeking doorgeven tel nr.: 040-203
03 20 of per mail info@aktivatours.nl inclusief:
* Amsterdam/Rotterdam/Eindhoven-Faro v.v. per vliegtuig (incl.
luchthavenbelasting)
* transfer Faro-Baraõ de São João v.v. per auto/chauffeur
* 7 overnachtingen (logies en ontbijt) in 2- persoonskamer met bad of douche
en toilet
* 3 x lokale transfers naar/van het begin of einde van de wandeltochten
* Nederlandstalige routebeschrijving
* Nederlandse vertegenwoordiging exclusief:
* in te checken bagage € 26,- per enkele reis voor 20 kg
* toeslag 1-persoonskamer € 175,* overige maaltijden
* bijdrage Calamiteitenfonds
* reis- en annuleringsverzekering
* reserveringskosten verlenging:
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logies/ontbijt per nacht € 58,toeslag 1- pk
€ 25,-
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van dag tot dag
dag 1
Amsterdam/Rotterdam/Eindhoven-Faro per vliegtuig. Transfer naar Barão de
São João (70 km). Aankomst, welkom met koffie en Portugees gebak,
eventueel een inloopwandeling (ca. 6 km/2 uur) in het kurkeikenbos (onder
voorbehoud van vluchttijden).
dag 2
Rondwandeling (ca. 16 km/5,5 uur) vanuit Monte Rosa door de prachtige Mata
Nacional de Barão, een beschermd natuurgebied met prachtige flora met veel
medronheiros (aardbeibomen), parasoldennen en kurkeiken. Route met
schitterende vergezichten.
dag 3
Prachtige gemarkeerde wandeling langs de zuidkust (ca. 12km/4,5 uur of
18km/6,5 uur). Autotransfer naar Salema. Vanaf het kleine vissersdorp volgt u
de route richting het oosten. Via Boca do Rio, waar de restanten van een
Romeinse haven zichtbaar zijn, loopt u naar Burgau. Na een duik in zee of
lunch op het strand vervolgt de route richting de boulevard van Praia da Luz.
Wie graag verder wandelt, eindigt de dag bij de Ponte da Piedade.
Autotransfer terug naar Monte Rosa.
dag 4
Wandeling (naar keuze 17 km/5,5 uur of 25 km/8 uur) vanaf Monte Rosa via
het kurkeikenbos en de Via Algarviana (G13) naar Lagos (variant 17 km). In
Lagos kunt u zelfstandig een interessante stadswandeling maken met vele
historische bezienswaardigheden (o.a. de eerste slavenmarkt van Europa), of
een fascinerende kliffentocht maken langs de kust naar Ponte de Piedade
(variant 25 km), dat wel het mooiste strand van de wereld wordt genoemd.
Terug naar Lagos langs de “Via Dolorosa”(calvarie), met de 14 staties die het
lijden en sterven van Jezus Christus uitbeelden. Per bus (zelf kaartje kopen)
terug Lagos-Barão de Sao João, uitstappen bij de dierentuin. Vanaf daar is het
nog 1,2 km lopen naar Monte Rosa (U kunt in Lagos ook een taxi nemen).
dag 5
Vrije dag. Een optionele wandeling (ter plaatse is een wandelklapper met 35
routes) is mogelijk.
dag 6
Autotransfer naar Pincho. Wandeling (ca. 16 km/5,5 uur) door het prachtige
binnenland naar Monte Rosa over de Via Algarviana (GR13). U ervaart de
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prachtige ongerepte natuur, de rust en de vele mooie vogelgeluiden.
Onderweg ziet u een authentieke wasplaats bij Bensafrim.
dag 7
Spectaculaire wandeling (ca. 19 km/6,5 uur) aan de westkust. De route begint
in een duingebied en gaat langs de kust verder over de hoogvlakte tot aan
Praia do Amado. Geniet van de prachtige natuur van de Costa Vicentina. De
transfer van en naar Carrapateira is inbegrepen.
dag 8
Transfer naar Faro. Faro-Amsterdam/Rotterdam/Eindhoven per vliegtuig.

van/tot
06.01.20 - 29.02.20
01.03.20 - 24.04.20
25.04.20 - 03.05.20
04.05.20 - 03.07.20
04.07.20 - 06.09.20
07.09.20 - 31.10.20
01.11.20 - 18.12.20
19.12.20 - 03.01.21

opmerking

prijs
€ 713,00
€ 775,00
€ 838,00
€ 775,00
€ 838,00
€ 775,00
€ 713,00
€ 775,00
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