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Van het Zwarte Woud tot de Costa Blanca ... een hele zomer lang nemen onze insiders u
mee naar de populairste vakantiebestemmingen, om u hun beste tips en tricks voor een
geslaagd verblijf te verklappen. Vandaag in aflevering 6: De Algarve volgens Christophe
Rijnders en Sofie Blyaert, fervente wandelaars en uitbaters van Casa Bela Moura, een
charmehotel in de Algarve.
THALISA DEVOS

ect van de natuur’
Uitvalsbasis Faro
‘De Algarve is compact genoeg om
één centrale plaats te kiezen en van
daaruit de hele streek te ontdekken.
Ideaal is de buurt rond Faro, de
hoofdstad van Portugals zuidelijkste
provincie. De stad heeft behalve een
luchthaven ook een rijke geschiede
nis en is daarom ook zeker een be
zoekje waard. Neem de veerboot of
de watertaxi vanaf de oude stad of
vanaf de kade van Olhão naar A do
João. Een van de meest zuidelijk ge
legen restaurantjes van Europa. Op
een duineneilandje voor de kust van
Faro vlak aan de vuurtoren geniet je
van een magisch zicht en de verste
vis. Voor de combinatie van een
heerlijke rustvakantie met een city
trip, neem je het vliegtuig richting
Lissabon of Porto. Of huur een auto
of fiets en trek naar Alentejo, het
Toscane van Portugal. Een prachtig
gebied met glooiende velden, vrucht
bare gronden en talloze natuurpar
ken. Struin rond in de buurt van Beja
en kijk je ogen uit aan de weidse
landschappen met kurkeiken, olijfbo
men en wijngaarden. Ga logeren,
wijnproeven, of gewoon heerlijk lun
chen bij Malhadinha Nova.’

In de buurt van Carvoeiro
zijn de stranden prachtig.

Algarve de doorslag gegeven.
Het is een grote misvatting
dat de temperaturen hier al
tijd tegen de extremen aan
schurken. In het binnenland
kan het inderdaad echt puffen
en zweten zijn, maar hier aan
de oceaan maken de wind, het
water en de schaduw van de
rotsen de warmte aangenaam
en draaglijk. Na enkele reisjes
richting de Algarve vonden
we Casa Bela Moura, het oud
ste hotel van de streek.’
Intussen is de oude Casa vol
ledig gerenoveerd en speelt
hun hele leven zich hier af. Ze
zijn er getrouwd en voeden er

twee kinderen op. De
liefde voor de natuur
brengt Christophe en
Sofie – met de stap
schoenen aan – door
heel Portugal. Al
blijft hun uitvalsba
sis, de Algarve, hun
absolute lievelings
plek. ‘In plaats van
snel snel zeven
dorpjes te willen be
zoeken op een dag,
kies je er beter één
tje uit’, aldus Chris
tophe. Hij maakt
een lijstje van de absolute
must sees.

Faro heeft een
rijke geschiedenis.

Praia da Marinha, of het allermooiste
strandje volgens onze insiders.

De stranden van Barlavento
De grootste misvatting over de
streek is dat het hier extreem
warm en droog is waardoor al
les verdord is. Veel mensen zijn
verrast wanneer ze zien dat de
natuur hier heel gevarieerd en
diepgroen is. Oké, we zien hier
soms drie maanden geen regen,
maar de frisse Atlantische zee
bries maakt dat de fauna en flo
ra hier heel gevarieerd en aan
wezig zijn. Echte natuurliefheb
bers moeten aan de westkant
van Faro zijn. In Barlavento.
De streek – letterlijk: ‘naar
de wind gekeerde kust’ –
bestaat uit een prachtige
verweerde rotslinie met rood
en geel gesteente, kleine
baaitjes en lange zandstran
den.
In totaal is de Algarve meer
dan 150 strandjes rijk. Elk
strandje heeft zijn eigen char
mes en trekt een bepaald pu
bliek aan. Praia Grande, nabij
Ferragudo vlak aan de rivier
monding van de Arade, is erg
kindvriendelijk. Het water is er
warm en rustig. Er zijn restau
rants en bars met (goedkope)
ligstoelen, redders en er is zelfs
een kinderspeeltuintje op het
strand. Voor de beste surfspot
van het land moet je naar Arri
fana, nabij Aljezur, in het be
schermde natuurgebied Costa
Vicentina. Zonnen en rusten kan
in hetzelfde gebied op Praia do
Amado. Een heerlijk rustig lang
en breed strand met duinen,
rotskliffen aan de beide uitein
den, en een tweetal cafeetjes.
Neem ook even de tijd om een
wandeling te maken langs de
enige panoramische kustweg

van de Algarve. Vertrek vanuit
het dorpje Carrapateira naar het
strand van Bordeira en ga zuid
waarts verder over de dramati
sche kliffen tot aan het surfers
strand van Amado. Onderweg
kom je langs restaurant Sitio do
Forno, waar je heerlijke verse
gegrilde vis kan eten met zicht
op de oceaan. In Praia do Zavi
al en Praia da Ingrina, nabij
Sagres, zijn er geen toeristen,
maar authentieke visveilingen
en rustige bars waar enkel lo
cals komen. Wie liever een beet
je geschiedenis meepikt aan
‘het einde van de wereld’ kan
restanten van het oude fort van
Hendrik de Zeevaarder of de
vuurtoren aan de kaap São Vi
cente bezoeken. Alle strandjes
zijn prachtig, maar het aller
mooiste – door zijn spectaculai
re rotskliffen – is Praia da Mar
inha, nabij Carvoeiro. Senhora
da Rocha, nabij Porches combi
neert dan weer het beste van
alles hierboven. Toeristenvoor
zieningen zoals strandstoelen
en ijskraampjes, heerlijke res
taurants, en dat alles zonder té
druk te worden. Bovenop de
dramatische rotskliffen staat
een klein visserskapelletje waar
lokale koppeltjes nog steeds
trouwen. Onder die klif door
loopt een tunnel naar een
buurtstrand. Vandaar vertrek
ken ook vissersbootjes voor een
tocht langs de grotten en in
hammen van de kust. Een aan
rader is om dat te combineren
met een wandeling langs de
kuststrook hoog boven de klif
toppen om te eindigen in het
Algar Seco park in Carvoeiro.’
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