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Binnen de Top 10 zegt een positie niets over kwaliteit of populariteit. Alle items zijn wat dat betreft
geheel gelijkwaardig.
Omslag voor en rug Rotsen en turquoise zee bij
Praia do Camilo, Lagos
Omslag achter Het historische plein van Silves
met het kasteel op de achtergrond
Titelpagina De daken van Silves

De informatie in deze Capitool Top 10 Algarve
wordt regelmatig gecontroleerd en aangepast. Alles is in het werk gesteld om ervoor te
zorgen dat de informatie in dit boek bij het
ter perse gaan zoveel mogelijk is bijgewerkt.
Gegevens zoals telefoonnummers, openingstijden, prijzen, exposities en reisinformatie
zijn echter aan veranderingen onderhevig.
De uitgever is niet aansprakelijk voor consequenties die voortvloeien uit het gebruik van
dit boek.
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Welkom in

de Algarve
Vanwege de gouden stranden, fantastische golfbanen en
niet-aflatende charme, is de Algarve een aantrekkelijke
vakantiebestemming. Deze mooie streek is befaamd om de
opvallende okerkleurige kustlijn vol ondiepe baaien, duizelingwekkende kliffen en gezellige resorts, en om het groene achterland, de stille dorpjes en slaperige gehuchten.
Met de Top 10 Algarve in de hand kunt u al dit moois gaan
ontdekken.
In de drukke zomermaanden trekt het warme, kristalheldere water
van de Algarve strandliefhebbers naar deze zuidelijke kuststreek. U
kunt heerlijk wandelen of fietsen in het serene Parque Natural da Ria
Formosa, op de top van de Monchique genieten van het uitzicht, of
kajakken in de grotten bij Lagos. Niet alleen het landschap is prach
tig, er zijn in de streek ook talloze culturele bezienswaardigheden,
zoals het Palácio da Galeria in Tavira, de machtige Moorse kastelen
van Silves en het vergulde middeleeuwse interieur van de Sé in Faro.
Bezoek het achterland van de Algarve en zie hoe kurkeiken en citrus
bomen het landschap verfraaien. De geur van eucalyptus hangt in de
lucht. Goede wijnhuizen bieden proeverijen aan. Haast kent men hier
niet, maar wel worden er traditionele festivals en ceremonieën
gevierd. Kleurrijke marktsteden als Loulé bepalen de lokale sfeer.
Of u nu een weekend of een hele week komt, in deze Top 10-gids
vindt u het beste van wat de Algarve te bieden heeft. Er staan tal van
tips in over gratis activiteiten, manieren om de drukte te vermijden,
plus zes gemakkelijk te volgen reisschema’s die verschillende
bezienswaardigheden aan elkaar koppelen, zodat u in korte tijd zoveel
mogelijk kunt bekijken. De provincie Alentejo wordt in een extra
hoofdstuk beschreven. Voeg daarbij de fraaie foto’s en gedetailleerde
kaarten en u hebt een ideale, compacte reisgids in handen. Geniet
van deze gids en van de Algarve.

Van boven met de klok mee: Praia da Dona Ana, Lagos; de Sé in Faro; keistenen straatje
in Alte; boten in Praia dos Pescadores, Albufeira; intkvispotten, Santa Luzia; de stad
Monchique; Praia dos Pescadores, Albufeira
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Portimão

da Rocha
Revival
7 Praia
8 Ocean
Park
Praia da Rocha

Portimão, ooit het hart van de visindustrie in de regio, is nu vooral
bekend als toeristenoord. Het sfeervolle 18de-eeuwse centrum, de
prachtig aangelegde rivierkade en diverse grandioze attracties
trekken jaarlijks veel bezoekers. Er zijn tal van mogelijkheden om
te ontspannen: op het prachtige strand, bij de
internationale jachthaven of op de imposante
duiklocatie voor de kust.

de
1 Marina
Portimão

De jachthaven (boven)
aan de monding van de
Rio Arade heeft 620 pontons waar schepen tot
50 m kunnen aanleggen.
Er zijn winkels, restaurants en cafés aan de
steiger vlak bij het strand.

Portimão’s geschiedenis
is onlosmakelijk verbonden met de rivier en de
zee. De Romeinen vestigden zich hier vanwege
de Arade-waterweg, een
belangrijke poort tussen
de Middellandse Zee en
de Atlantische Oceaan.
Later ontwikkelde zich
hier een bloeiende visen conservenindustrie.
Maar de visvoorraden
slonken en de fabrieken
sloten hun deuren. Het
tij keerde echter met de
opkomst van het toerisme. Nu vaart er een
vloot toeristenboten
door het estuarium, en
verwelkomt de stad
cruiseschepen uit de
hele wereld.

do
0 Igreja
Antigo Colégio
da Companhia
de Jesus

De indrukwekkende
pyramidevormige gevel
van dit opvallende 17deConceição
eeuwse bouwwerk geeft
Er is weinig over van de
de stad een uniek archioude kerk (links), die
tecturaal herkenningswerd verwoest bij de
punt. Binnen ziet u
aardbeving van 1755 (blz. barokke altaarstukken
43). Het portaal rest: een en de graftombe van
mooi voorbeeld van 15de- Diogo Gonçalves, de
eeuwse architectuur.
stichter van de kerk.

do
6 Quinta
Morgado

de Nossa
9 Igreja
Senhora da

da Torre

Autódromo Internacional do Algarve
5 Op
deze racebaan (onder), 15 km ten noorden

Dit museum (boven),
gevestigd in een voormalige conservenfabriek,
belicht het historische,
Romeinse en islamitische
erfgoed (blz. 47) van de
stad. Ook de visindustrie
komt aan bod.

MARITIEM ERFGOED

4 km voor de kust zijn
vier ontmantelde marineschepen verzonken,
om een spectaculair
kunstmatig rif te laten
ontstaan. U kunt de plek
verkennen via een van de
door het park gecertificeerde duikorganisaties.

de Portimão

In dit eersteklas theater
worden regelmatig concerten, toneelvoorstellingen en moderne
dansopvoeringen
gedaan. Boven is een
gezellig café.

Bij dit gerenommeerde
de Alcalar
wijnhuis (blz. 73), 7 km
Een van de belangrijkste ten noordwesten van het
archeologische vindcentrum, kunt u terecht
plaatsen ligt bij Alcalar, voor een rondleiding
10 km buiten Portimão. gevolgd door een proeEen van de hoogtepunverij. Een van de wijnen
ten hier is de 5000 jaar
die hier worden gemaakt
oude megalitische
is de Tapada da Torre
grafkamer.
Reserva.

2

(onder) is vernoemd naar
een van de indrukwekkendste stranden van de
Algarve (blz. 49). Het grote aantal hotels, nachtclubs en restaurants
werkt als een magneet
op inwoners van Portimão en vakantiegasten.

3 Teatro
Municipal

4 Monumentos
Megalíticos

Museu de
Portimão
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van Portimão, worden prestigieuze toernooien en een
festival voor klassieke auto’s gehouden (blz. 76).

VOOR DE TOERIST
Kaart E4 • Toeristenbureau: Teatro Municipal de
Portimão, Largo 1º de
Dezembro; 282-402487;
ma–vr 9.30–17.30 uur
Teatro Municipal de
Portimão: Largo 1º de
Dezembro; di–za
Museu de Portimão: Rua D.
Carlos I; 282-405230; aug.
wo–zo 15.00–23.00, di
19.30–23.00 uur; sept.–juli

zo 10.00–18.00, di 14.30–
18.00 uur; niet gratis
Igreja do Antigo Colégio
da Companhia de Jesus:
ma–vr 8.00–12.30, 15.30–
17.30 uur
Monumentos Magaliticos
de Alcalar: Kaart E5.
Mexilhoeira Grande; 282471410; aug. di–za 10.00–
13.00, 14.00–18.00 uur;
sept.–juli di–za 10.00–
13.00, 14.00–16.30 uur;
niet gratis

• Boottochten over de
Rio Arade en naar de kust
vertrekken vanaf de esplanade (blz. 59).

De 17de-eeuwse Fortaleza da Santa Catarina, aan
de oostzijde van Praia da
Rocha, biedt een prachtig
uitzicht.

•

• Romantisch dineren doet
u bij Vista Restaurant
(Avenida Tomás Cabreira,
Praia da Rocha; www.vista
restaurante.com).
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1 Volgens een oude zeemans-

2 Alvor
Kaart D4

In een beschutte baai tussen Portimão en Lagos ligt Alvor, een bijzondere mix tussen stijlvolle charme en
flikkerende neonverlichting. Wandel
door de oude wijk en bewonder de
16de-eeuwse kerk in Manuelino-stijl.
In het dorpsrestaurant worden de
heerlijkste visgerechten van de regio
voor u bereid.

Visrestaurants in Alvor

5 Ferragudo
Een doolhof van oude huisjes,

verbouwde schuren en blokwoningen
leidt omlaag naar de rivier en Praia
Grande, een groot zandstrand dat
populair is bij zonaanbidders en
windsurfers. Langs de kleine kade
van dit vissersdorp (blz. 83) liggen
enkele van de beste visrestaurants
van de Algarve.

Santa Luzia

mythe kreeg Santa Luzia (blz. 92) zijn
buitenlands klinkende naam nadat
een beeltenis van de Maagd Maria
werd opgedoken uit een Italiaans
schip. Tegenwoordig staat Santa
Luzia vooral bekend om de covos
of octopuspotten. Dit is de octopushoofdstad van de Algarve en op het
strand liggen vaak honderden van
deze aardewerken potten, klaar
voor de volgende tocht.

De pittoreske kade van Ferragudo

6 Benagil
Kaart F5
De chique jachthaven van Vilamoura

3 Vilamoura
Vilamoura is gebouwd rondom
een jachthaven met internationale
faam. Het chique resort heeft golf
banen van allure, een stijlvol casino,
luxehotels en -villa’s. Vanuit de
jachthaven vertrekken cruises en
boottochten naar de zeegrotten
(blz. 83).

4 Salema
Kaart C5

Ook als u niet in Salema overnacht,
is het de moeite van een omweg
waard vanaf de EN125. Deze route
leidt door een prachtig ravijn vol
bloemen, waar u vaak berggeiten
ziet. Waar de asfaltweg eindigt, rijdt
u verder over een geplaveide weg bij
het water, langs de kleurrijke vissersboten, oude kreeftenfuiken en
stapels visnetten. Aan de steile
straatjes staan verweerde rijtjes
huizen en kleine taveernes.

Benagil ligt in een diepe, smalle vallei
die omlaag leidt naar een piepklein
baaitje. Hoewel Benagil meer een
gehucht is te noemen dan een dorp,
liggen er wel enkele uitstekende visrestaurants aan de rand van de vallei,
met prachtig uitzicht over de oceaan.

het hoogste punt van het dorp staat
een oude windmolen die ’s zomers
kan worden bezocht. Het strand van
Odeceixe (blz. 48) is beschut en rustig
en een van de mooiste van de streek.

de Pêra
9 Armação
Kaart F5

Hier ligt een van de langste stranden
van de Algarve tegenover een commercieel centrum vol appartementenblokken, hotels en cafés. Het is er
echter niet echt gezellig en daarom
gaan de meeste toeristen iets oostwaarts naar de oude stad van Pêra,
met in het hart een klein fort.

Gordo
7 Monte
Kaart P4

Het ruime zandstrand en het casino
(populair bij de rijken uit Sevilla) zijn
de twee belangrijkste redenen voor
toeristen om hierheen te komen.
Monte Gordo is het kustplaatsje dat
het dichtst bij de Spaanse grens ligt.
De esplanade wordt omzoomd door
palmbomen en appartementengebouwen die een fraai uitzicht bieden
over de oceaan.

8 Odeceixe
Het is de moeite waard om de
lange rit richting noorden te maken
langs de westkust van de Algarve. U
kunt dan dit prachtige, afgelegen
dorpje (blz. 100–101) bezoeken. Op

Het charmante dorp Carvoeiro

0 Carvoeiro
Kaart E5

Dit leuke stadje straalt een en al
vriendelijkheid uit en is zeer geschikt
voor gezinnen. De heuvels die het
kleine strand aan weerszijden
omzomen staan volgebouwd met
appartementencomplexen. Aan de
overzijde van de klif ligt de rotsformatie Algar Seco, een waar paradijs
voor snorkelaars.

Volgende bladzijden Praia da Rocha, Portimao

98 ❯❯ De Algarve van streek tot streek

De westelijke Algarve ❮❮ 99

De westelijke Algarve
De westelijke Algarve (Barlavento) combineert de steile Atlantische
kustlijn met het groene mediterrane binnenland. De ruige, door
de wind geteisterde rotsen aan zee, die de legenden van Hendrik de Zeevaarder doen herleven, maken plaats voor beboste heuvels en hoge bergen. Aan de zuidkust vindt u de
spectaculairste stranden van de streek bij okerkleurige
rotsformaties. Behalve van de rijke natuur kunt u
ook genieten van barokke kerken en Manuelinokapellen, stoere zeeweringen en mysterieuze
neolitische monumenten. In rustige dorpjes ontdekt u pittoreske restaurantjes, terwijl de
resorts het geheel een moderner tintje geven.
Molen, Odeceixe

120

DE WESTELIJKE ALGARVE
Top 10 sights
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Vorige bladzijden Praia do Camillo, Lagos

de populairste badplaatsen van zuidelijk Portugal, dankzij de zorgeloze
vakantiesfeer die er hangt, de ontspannen leefwijze en de historische
rijkdom. De grootste schat is de
prachtige Igreja de Santo António. In
de omgeving liggen aantrekkelijke
stranden met fijn zand, okerkleurige
rotsen en grillige zandstenen zuilen.

Het marktstadje Monchique (blz.
20–21) ligt verscholen in de beboste
bergen van Serra de Monchique,
omgeven door eucalyptusbomen en
magnolia’s. Vlak naast Monchique
ligt Caldas de Monchique, een charmant groen dorpje dat bekendstaat
als kuuroord. Het mineraalwater zou
er geneeskrachtige eigenschappen
hebben. Door de unieke ligging van
de Serra tussen de Middellandse Zee
en de Atlantische Oceaan vormt het
gebied een toevluchtsoord voor veel
dieren. Vanaf de toppen Fóia en Picota hebt u een prachtig weids uitzicht
over dit gevarieerde en vruchtbare
gebied.

3 Sagres
De grootste trekpleister van

5
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1 Lagos
Lagos (blz. 26–29) is een van

Oceaan
0 kilometer

6

legendarische zeevaartschool. Er is
weinig meer van te zien, behalve
misschien het enorme Rosa dos
Ventos (windkompas) en het kapelletje Nossa Senhora da Graça.
Sagres (blz. 34–35) is een bescheiden stadje met een leuke haven en
een aantal prachtige stranden, waar
surfers uit de hele wereld naartoe
komen.

en
2 Monchique
Caldas de Monchique

Carrascalinho

Watersport
blz. 103

De zeegrotten van Ponta da Piedade bij Lagos

Sagres is het enorme fort op de
vooruitstekende arm van de steile
Ponta de Sagres. Hier zou in het
verleden ooit het fort van Hendrik
de Zeevaarder hebben gestaan,
evenals de Vila do Infante – zijn

Nossa Senhora da Graça in Sagres

4 Raposeira
Kaart B5 EN 125, Raposeira
•

•

Kapel: open mei–sept. 10.30–13.00,
14.00–18.30 uur; okt.–april 9.00–13.00,
14.00-17.30 uur; gesl. ma; niet gratis
Dé bezienswaardigheid hier ligt op
1 km ten oosten van het dorp: de
14de-eeuwse kapel Nossa Senhora
de Guadalupe, wellicht een van de
oudste gotische bouwwerken in de
Algarve. Naar verluidt kwam Hendrik
de Zeevaarder hier bidden toen hij in
Raposeira woonde, net als vrijwel elke
bemanning deed voordat men vertrok
naar onbekende oorden. In de kapel,
gebouwd ter ere van de Maagd van
Guadalupe, kijken mysterieuze stenen
hoofden omlaag van het plafond.

