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Stel je een plek voor met uitzicht op de 
Atlantische Oceaan, waar je continu het 
mediterrane gevoel ervaart, met meer dan 
300 dagen zon en een mild klimaat. 

Een plek waar elke dag anders is en waar de 
tijd minder snel lijkt te gaan.

Een plek met 200 kilometer aan stranden om 
te ontdekken en waar je getuige bent van de 
meest adembenemende zonsondergangen, 
die je je kunt voorstellen.
Zó verbazingwekkend, dat je bijna van  
je stoel valt.

Een land met een ongelooflijke natuur en 
diverse landschappen, bijzondere golfbanen, 
een kwaliteitskeuken, wijnen, spa’s, thermale 
behandelingen, familie- en themaparken en 
verschillende soorten accommodatie.

Dit alles en nog veel méér binnen handbereik. 

Welkom, en ontdek zélf waarom 
de Algarve nog steeds het best 
bewaarde geheim van Europa is.
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Witte zandstranden en een kristalheldere zee.
Tijdens een droomreis kun je niet zonder. 
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KOM EN ONTDEK WAAROM 
WE MEERMAALS ZIJN 
UITGEROEPEN TOT BESTE 
STRANDBESTEMMING VAN 
EUROPA.

Er wachten meer dan 100 stranden op je, 
ideaal voor een familieuitje, om te sporten, 
voor minder validen of wanneer je op zoek  
bent naar een blauwe vlag - een symbool  
voor kwaliteit.
En zelfs voor iedereen die van wandelen 
houdt, om het water op je voeten te voelen 
en te genieten van het zachte licht in de 
ochtenden en avonden, waardoor elk 
hoekje in een magische plekje verandert.

Algarve Strand Gids | www.visitalgarve.pt

In de Algarve vind je allerlei soorten 
stranden. In de westelijke punt zijn er 
Sagres en Costa Vicentina (Vicentina 
kust), rotsachtig en met golven, een waar 
paradijs op aarde voor surfers. Hier kun 
je ook de beroemdste zonsondergang in 
Europa aanschouwen, bij Kaap St. Vincent.

Richting het oosten liggen beschutte 
stranden, omgeven door bizarre kliffen 
en machtige schaduwen, geweldig voor 
watersporters. Het levendige blauwe water 
en de kleurrijke kliffen volgen je helemaal 
tot aan het oostelijke deel van de Algarve.
Grote stukken wit zand domineren het 
landschap in het oosten, waar de ondiepe 
rustige zee een perfecte match is voor 
gezinnen met kinderen.
En als je een romantische boot wilt 
nemen naar verlaten eilanden, die niet 
toegankelijk zijn met de auto of zelfs te 
voet, dan is Ria Formosa je bestemming.
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De prachtige Algarve staat bekend om zijn turquoise oceaan,
zijn golven aan de westkust en geweldige plekken

om te zwemmen, vissen en duiken. 
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ALS JE EEN ENTHOUSIASTE 
WATERSPORTER BENT BEZOEK 
DAN PRAIA DA ROCHA IN 
PORTIMÃO, RIA FORMOSA OF 
ILHA DE TAVIRA, IN HET OOSTEN.

Als je van  surfen of windsurfen houdt, ga 
dan naar de golven van Costa Vicentina; 
er is altijd een perfecte plek, of je nu een 
beginner of een gevorderde surfer bent. 
Vraag de lokale bewoners naar hun 
verborgen paradijsjes – je zult versteld 
staan.  

Maak je geen zorgen als je lessen nodig 
hebt, er zijn genoeg surfscholen, zowel in 
Costa Vicentina als in Portimão. Zij helpen 
je op weg, zodat je snel je eerste golf kunt 
pakken.
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De duikers onder ons moeten in Portimão 
zijn. De Portugese marine heeft hier 
vier schepen laten afzinken, die elk 
zijn uitgegroeid tot een kunstmatig rif. 
Vandaag de dag worden ze bewoond 
door de meest bijzondere soorten zeeflora 
en -fauna, die je je kunt voorstellen.
Deze unieke plek in Europa is een 
duikerswalhalla, ook als je nog een 
beginner bent.

Verder naar het oosten wachten scholen 
tonijn op je, vlakbij Olhão. Een unieke 
duikerservaring.

EN HOE ZIT HET MET DIE 
ZEEPAARDJES IN RIA 
FORMOSA?
WIST JE DAT DEZE WATEREN 
DE GROOTSTE SCHOOL TER 
WERELD HUISVESTEN VAN 
DEZE WONDERLIJKE WEZENS?  
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Zee | www.algarvepromotion.pt 

Om je zee ervaring helemaal compleet te 
maken neem je een boot naar verschillende 
plaatsen langs de kust. Het is een leuke 
manier om alle verschillende landschappen 
te ontdekken, die de Algarve tot zo’n unieke 
bestemming maken.

Je zult versteld staan van de van kleur 
wisselende zee, wanneer je van kleinere 
naar grotere golven gaat en op sommige 
plaatsen naar een soort vredig meer.

En als je geluk hebt, kom je onderweg ook 
dolfijnen en walvissen tegen. Let goed 
op als je Lagos, Albufeira, Faro en Olhão 
passeert. 

ALS JE ZIN HEBT IN 
EXTRAVAGANTIE, NEEM DAN 
EEN ZEILBOOT VOOR TWEE, 
MET MASSAGE AAN BOORD.
AL ONTSPANNEN?
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Als je van geschiedenis houdt
dan vind je het wellicht interessant om te weten dat de naam

“Algarve” komt van het Arabische woord “Al Gharb” 
dat “het westen” betekent.
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Gids Cultureel Erfgoed | www.visitalgarve.com 

Zelfs voordat de Moren werden verdreven 
door Sancho II, doorkruisten Feniciërs, 
Carthagers, Grieken, Romeinen, Goten, 
Maghrebijnen en Mauritaniërs het land en 
lieten hun sporen na. Het resultaat was 
een onvermijdbare mix van culturen, 
tradities, erfgoed en kunst.

Je kunt nog steeds deel uitmaken van dit 
historisch erfgoed binnen de muren van 
een klooster of een kerk, in een fort of door 
het bezoeken van verschillende musea.
De sporen van deze oude volkeren kunnen 
zowel aan de kust worden gevonden als in 
het binnenland.

NEEM JE KAART EN MARKEER 
DEZE PLAATSEN: ALJEZUR, 
SAGRES, LAGOS, SILVES, LOULÉ, 
VILAMOURA, FARO, ESTOI, 
TAVIRA, CASTRO MARIM.
ONTDEK WAAROM ZE DE 
SLEUTEL TOT HET ONTDEKKEN 
VAN DEZE REGIO VORMEN. 
DE LOKALE BEVOLKING ZAL JE 
GRAAG HELPEN.
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Als je je ooit hebt afgevraagd hoe manden 
en potten worden gemaakt, hoef je niet 
verder te zoeken. Loulé heeft recent het 
concept “Creatief Toerisme” gelanceerd, 
waarmee je zij aan zij het ambacht leert 
van echte ambachtslieden. En het leukste 
is dat je je eigen werk mee naar huis kunt 
nemen.

Wist je dat Portugal de grootste 
kurkproducent ter wereld is? 
Veel kurk vind je in de Algarve. Denk 
hieraan wanneer je je volgende fles 
champagne opent…
Kurk is samen met pottenbakken en 
mandenvlechten, de “bron” van veel 
van onze ambachten en het wordt nog 
steeds geproduceerd. Je vind het veelal 
in de dorpen Porches, São Brás, Loulé en 
Alcoutim.

Als je op zoek bent naar een stukje lokale 
actie, dan hebben we wat voor je op onze 
evenementenkalender. Fans van muziek, 
gastronomie, middeleeuwse geschiedenis, 
sport, carnaval, religieuze vieringen of 
zandsculpturen kunnen zich verrijken in 
Portimão, Silves, Lagoa, Loulé, Faro, Olhão, 
Tavira en Castro Marim. Kom en breng tijd 
door met de  lokale bevolking.
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Evenementen | www.visitalgarve.pt

OVER EEN PORTEMONNEE 
GESPROKEN…
ONZE CASINO’S KUN JE NIET 
LINKS LATEN LIGGEN.

Geniet van een volksdansoptreden, probeer eens mee te doen met een “corridinho 
Algarvio” (traditionele dans), of ervaar een fado concert om de typisch Portugese saudade 
te bereiken (een gemoedstoestand). Geen zorgen als je de woorden niet verstaat: 
je staat sowieso versteld. 

In de Algarve nemen we het nachtleven heel 
serieus. Of je nu een voorkeur hebt om te 
drinken met een groep vrienden of in een 
exclusieve bar of luxe hotel, we hebben altijd 
voor elke portemonnee wat wils.
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Ben je een golfer? 
Zo ja, dan zal je tevreden zijn in de Algarve.

We zijn meermaals uitgeroepen tot Beste Europese 
Golfbestemming en het is niet zo moeilijk om te 

begrijpen waarom.
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Algarve Golf Gids | www.visitgolfalgarve.com 

DE SPECTACULAIRE BANEN, 
VEELAL ONTWORPEN 
DOOR INTERNATIONALE 
ARCHITECTEN, BEHOREN IN 
SOMMIGE GEVALLEN TOT DE 
WERELD-TOP 100.

De Algarve is moeilijk voor te stellen 
zonder te denken aan golf, alhoewel er tot 
1966 in deze zonnige kustregio geen golf 
werd gespeeld.
Een halve eeuw later is onze regio niet 
alleen veranderd in één van Europa’s 
eersteklas vakantiebestemmingen, maar 
ook in een bekroonde golfbestemming.

Meer dan de helft van de banen is gelegen 
langs de 200 kilometer lange kustlijn.

Er zijn vluchtverbindingen met 
verschillende Europese steden en je wordt  
erg verwend qua accommodatiekeuze, met 
de best denkbare hotels en appartementen. 

De Algarve is de perfecte bestemming voor 
golfers van alle leeftijden en handicaps, 
met voor iedereen een passend aanbod.
Een echte alles-in-een bestemming, waar je 
de swing van je leven kunt ervaren!

MET MAAR LIEFST 42 
BANEN MET EEN 9- OF 18-
HOLE LAYOUT, DIE HET 
HELE JAAR DOOR KUNNEN 
WORDEN BESPEELD, IS HET 
INDERDAAD GEEN WONDER 
DAT DE ALGARVE ELK JAAR 
VELE HONDERDDUIZENDEN 
GOLFERS AANTREKT. 
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Heb je onze ingemaakte vis wel eens geproefd?
Het is een heerlijke delicatesse die zeker

het proeven waard is.
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 Naast het vissen en vis verwerken is de 
Algarve nooit een industriële regio geweest. 
Dit maakte het makkelijker om duurzame 
ontwikkeling te omarmen, met oprechte 
zorg voor de omgeving.

Het natuurpark Costa Vicentina is met 
zijn steile kliffen, stranden, zandduinen 
en bergen een natuurreservaat met 
750 geïdentificeerde planten, 200 
vogelsoorten, onder andere de Bonelli 
adelaar en de Peregrijnse valk. Het park 
is een buitengewoon interessante plaats 
voor vogelspotters, samen met de andere 
natuurgebieden in de Algarve.

Verderop in het Monchique gebergte, nabij 
de Pico da Fóia (het hoogste punt in de 
Algarve), vinden enkele diersoorten hun 
thuis, zoals otters, wilde zwijnen, dassen, 
wilde katten en de beroemde Iberische lynx.

DEZE INSPANNING ZIE JE 
TERUG IN NATUURRESERVATEN 
EN PARKEN, INCLUSIEF COSTA 
VICENTINA, RIA DE ALVOR, HET 
NATUURPARK RIA FORMOSA 
EN DE ZOUTMOERASSEN VAN 
CASTRO MARIM. 
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Vogel spotten in de Algarve Gids |
www.visitalgarve.pt

HET NATUURPARK RIA 
FORMOSA HEEFT EEN UNIEK 
LAGUNESYSTEEM DAT
ZICH CONTINU AANPAST 
AAN DE BEWEGINGEN VAN 
DE WIND, STROMINGEN EN 
GETIJDEN.

Geen wonder dus dat het een habitat 
werd voor wilde dieren: flamingo’s, gieren, 
houtsnippen en ijsvogels. De purperkoet, 
een zeldzame soort die in Portugal alleen 
in deze meren broed, is een soort mascotte 
voor dit prachtige natuurpark. Een andere 
inwoner van het moerasland is de elders 
met uitsterven bedreigde kameleon. Je 
ontdekt meer wanneer je op een veld- of 
boottocht gaat.

Wanneer we denken aan inheemse 
soorten, vergeten we vooral de vriendelijke 

waterhonden niet . Bo en Sunny, die 
voorheen met Obama in het Witte Huis 
woonden, zijn de beste ambassadeurs van 
ons lokale ras.

Aan de monding van de rivier de 
Guadiana ligt het Natuurreservaat van 
Castro Marim en Vila Real de Santo 
António, dat een schuilplaats biedt 
aan153 verschillende soorten het hele 
jaar door. Onder andere de charmante 
flamingo’s, maar ook ooievaars, kluten, 
bonte strandlopers, zand kieviten en 
tureluurs. Hou je camera in de aanslag!
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www.viaalgarviana.org | www.rotavicentina.com
www.rotadacortica.pt

Natuurtoerisme Gids | www.visitalgarve.pt

De Rota Vicentina bedraagt   400 km langs 
de mooiste kusten van Zuid-Europa. Daar is 
geen twijfel over. Er is de Historische Weg, het 
Spoor van de Vissers en er zijn circuits. Je kunt 
kiezen uit één of, waarom ook niet, je probeert 
ze allemaal.
 
En laten we de kurkroute niet vergeten.  
Je kunt naar São Brás de Alportel, en het 
proces van kurkproductie meemaken. Het 
begint bij de eikenbossen, dan volgt de 
winning en het eindigt met de industriële 
verwerking voor eindgebruik.

Indien je genoeg hebt van het wandelen 
kun je ook een fiets pakken en over onze 
beroemde routes fietsen, de meeste zijn 
dichtbij de kust, zodat je kunt fietsen met 
de zeewind in je gezicht. Fietsen is een 
belangrijke sport in de Algarve. Je kunt zelfs 
een fietstocht boeken.

Zin in een wandeling? Wandel- of trail 
running liefhebbers vinden in de Algarve 
een breed scala aan keuze. Uitgerust met 
gidsen en ondersteunend materiaal, vind 
je via deze routes het diepe binnenland van 
de Algarve. Landschappen, gastronomie, 
geschiedenis, cultuur, tradities, gewoonten 
en kurkproductie liggen allemaal een paar 
stappen van elkaar.

Via Algarviana is een geweldige 
wandelroute tussen Alcoutim en Cabo de 
São Vicente, wat betekent dat je letterlijk 
de Algarve leert kennen van oost naar 
west. Daarnaast zijn er kleinere routes 
aangesloten op Via Algarviana, als je op 
zoek bent naar iets specifieks.
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Neem samen met je koffer
ook je eetlust mee naar de Algarve.

Je wordt overdonderd door de gastronomie.
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VERDER LANDINWAARTS, IN 
DE BERGGEBIEDEN, VIND JE DE 
HUISGEMAAKTE SCHOTELS
OM JE VINGERS BIJ AF TE 
LIKKEN.

Het is een ongelooflijke mix tussen het 
lichte Mediterrane dieet en het robuustere 
menu dat wordt gegeten in heel Portugal.
Bezoek de restaurants aan de kust en 
ga vervolgens naar de berggebieden en 
je ziet de grote verschillen. De rijkdom 
van de Algarviaanse gastronomie zal je 
smaakpapillen prikkelen.

200 km aan kustlijn voorspelt al dat de vis 
en zeevruchten geweldig zijn. In de Algarve 
is de vis zo vers, dat het lijkt alsof hij zojuist 
uit zee is gesprongen op je bord. Als je wilt 
eten als een local, kun je de visstoofpot 
proberen, “caldeirada” zoals wij hem 
noemen, de beroemde cataplana

Olijven, kaas en brood staan altijd op tafel, 
samen met de traditionele ham, hier bekend 
als “presunto” en gedroogde worstjes 
uit Monchique. Probeer de traditionele 
gestoofde kikkererwten met kool. Of het 
wildzwijn met bonen. Of de “Xerém met 
toucinho”, of ... we kunnen gewoon niet 
stoppen met het benoemen van heerlijke 
gerechten.

(zeevruchten gestoomd in een traditionele 
pan), mosselen of octopus, deskundig 
bereid op een dozijn verschillende 
manieren.
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En er is één klassieker, die smaakt zoals de 
Algarve: frango da Guia, ofwel kip piri-piri 
zoals de toeristen het noemen. Dat is onze 
beroemde pittig gekruide kip. Het trekt 
hordes mensen aan uit de regio en je mag 
zelf ontdekken waarom. Het is een ware 
smaakexplosie.
 
Nog ruimte over voor een toetje?
De Algarve is een zoetekauw. Eén van 
de vele voordelen van het milde klimaat 
van de Algarve is de mogelijkheid om 
de belangrijkste ingrediënten van de 
mediterrane keuken, inclusief olijfolie, vijgen, 
amandelen, sinaasappelen en honing. 
Ze worden gecombineerd volgens oud 
recept, sommige getest en samengevoegd 
achter de muren van kloosters en abdijen, 
en het resultaat is magisch. Het beroemdste 
dessert is de Dom Rodrigo, één van 
Portugals culinaire wonderen, gemaakt van 
eierdooiers, suiker en de typische amandelen.

DRINK OP HET EIND 
MEDRONHO, OOK WEL BEKEND 
ALS VUURWATER, OM DE 
SPIJSVERTERING OP GANG 
TE BRENGEN. HET WORDT 
GEMAAKT VAN HET FRUIT VAN 
DE ARBUTUS BOOM. DE NAAM 
IS EEN GOEDE HINT VOOR WAT 
ER TE VERWACHTEN VALT. 

Kook gids met streekgerechten | www.visitalgarve.pt

Restaurants | www.visitalgarve.pt
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Michelin sterren zijn er in overvloed in 
de Algarve. Er zijn twee restaurants met 
twee sterren en vier met één ster, gelegen 
in Albufeira, Almancil, Alporchinhos, 
Carvoeiro en Vilamoura. Overbodig 
om te vermelden, maar hier vind je 
verfijnde gerechten gemaakt van de beste 
ingrediënten, de meeste uit de Algarve.
We adviseren je om je reservering ruim
van tevoren te maken.

Wanneer je in de Algarve eet moet je 
er ook naar drinken. In de afgelopen 
jaren hebben de kwaliteit en consistentie 
van regionale wijnen een opmerkelijke 
evolutie doorgemaakt. Ze worden 
geproduceerd uit een uitgebreid scala 
aan regionale druiven, wat resulteert in 
goed uitgebalanceerde witte, rosé en rode 
wijnen. Ideaal voor een aperitief, bij het 
diner en bij elk zoet dessert of kaas.

Vooral in Algoz en Lagoa kun je een 
bezoek aan de wijngaarden en wijnkelders 
brengen, waarbij je hun oorsprong en 
methoden ontdekt. Sommige producenten 
sturen een doos of twee van deze heerlijke 
wijnen naar je thuis, zodat je zorgeloos je 
vlucht terug neemt.

Algarve Wijn Gids | www.visitalgarve.pt
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Thalassotherapie. Het is een lang woord met een 
simpele betekenis: het therapeutische gebruik van zeewater

en algen in een maritiem klimaat om je gezondheid 
en welzijn te stimuleren. 
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In het binnenland, in Monchique, kun je 
naast de spa ook gebruik maken van de 
natuurlijke thermale behandelingen in
Caldas de Monchique. Deze zijn rijk aan 
bicarbonaat, sodium en fluoride, perfect 
voor de behandeling van bepaalde 
kwalen en gezondheidsbehandelingen.

Uiteindelijk heeft de Algarve iets wat 
we allemaal nodig hebben – zon en 
vitamine D. Het is geen geheim dat de zon 
de belangrijke vitamine D produceert en 
hier in de Algarve hebben we meer dan 
genoeg.

In de Algarve is er nooit een tekort aan deze ingrediënten. Er zijn vele moderne spa’s, 
waarvan sommige in  hotels waar je kunt ontspannen en stress reduceren. Combineer 
het met rust en een gezond dieet, en je voelt je als nieuw.

ONS ADVIES: LAAT DE ALGARVE 
JE NOG MEER VERWENNEN 
EN RELAX ONDER DE ZON, DIE 
HELPT JE IMMUUNSYSTEEM TE 
VERSTERKEN, ESSENTIEEL VOOR 
EEN GEZONDER LEVEN.
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Zak af naar een vrolijke plaats in Algarve’s Thema Parken,
een geweldige bron van gezinsvermaak.

Op zoek naar adrenaline?
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Als je geluk hebt kun je zelfs met ze 
zwemmen. Het is een ervaring die je niet 
vergeet. Ook kun je er leren over allerlei 
soorten zeedieren, waar we onze planeet 
mee delen. Of je ontspant lekker bij het 
zwembad. 

IN QUARTEIRA LIGT DE 
GROOTSTE WATERACHTBAAN 
VAN EUROPA EN VERDER NAAR 
HET WESTEN ZIJN NOG MEER 
LEUKE GLIJBANEN. JE KUNT 
VRIENDELIJKE DOLFIJNEN 
ONTMOETEN IN GUIA EN 
MACHTIGE SHOWS BEKIJKEN.

Maar mocht je gek zijn op diersoorten, er 
zijn nog andere themaparken met dieren 
en zelfs een dierentuin voor onvergetelijke 
dagen.

Denkend aan de ouders heeft de 
Algarve ook een heus racecircuit  waar 
kampioenschappen op 2 en op 4 wielen 
te zien zijn. Of gewoon voor de lol, kun je 
zelf ook eens racen. Mocht je de kinderen 
meenemen, dan is er ook een kartcircuit 
geschikt voor de hele familie.
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Slaap altijd in stijl, ongeacht hoeveel geld je uitgeeft. 
Boek een kamer in een knusse boomhut, een 4-sterren hotel 
of geniet van extreme luxe in één van onze 5-sterren hotels.
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IN ELKE HOEK VAN DE ALGARVE 
VIND JE WEL ÉÉN OF MEERDERE 
ACCOMMODATIES DIE BIJ JE 
PASSEN, VARIEREND VAN DE 
HIPPE EN TRENDY GEBIEDEN TOT 
AAN DE STILLE PLAATSEN.

Als je van de natuur houdt, overweeg 
dan eens om in een plattelandshotel te 
verblijven. Als je van privacy houdt, probeer 
dan een zelf-catering villa of appartement. 
Golfers kunnen hun sport beoefenen op 
slechts een paar meter afstand van hun 
kamer, in één van onze golfhotels.

Ook aan de kleintjes is gedacht; de Algarve 
heeft verschillende familiehotels gericht op 
gezinnen met kinderen. Alles is bij de hand 
wanneer je reist met een baby, kinderen of 
tieners. Mocht je hier zijn voor zaken, weet 
dan dat dit bij ons óók geen probleem is met 
diverse toponderkomens voor de zakelijke 
markt en onvergetelijke evenementen.

Dit allemaal voor de beste prijs-kwaliteit 
verhouding die er te vinden is in
Zuid-Europa.

Accommodatie | www.algarvepromotion.pt 
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We kunnen je vertellen dat de ziel van de Algarve bestaat
uit mensen, geluiden, kleuren, geuren, zomer flirts

en vrienden voor het leven.
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Het zijn de charmante dorpen Aljezur, 
Querença, Alte, S. Brás de Alportel, Vila 

Real de Santo António, of Alcoutim, 
waar de huizen wit zijn, elk met hun eigen 

originele schoorsteen en waar de lokale 
bewoners elkaar elke zondag ontmoeten 

om naar de kerk te gaan.

Hij smaakt zoals de zoete aardappelen 
die op ons land groeien, gezoet door de 
zon en zó vol van smaak, dat geen enkele 
lokale chef het nalaat om te gebruiken in 
zijn of haar creaties.

Hij geeft de kick van medronho (arbutus), 
een vrucht die in de bergen groeit en die 

wanneer hij gefermenteerd en bewerkt is, 
omgezet wordt in de befaamde

medronho likeur.

Hij ruikt naar verse sinaasappels, sappig 
en zoet, een kwaliteitsmerk bekend in 
het hele land en de rest van Europa. Een 
onvergetelijke smaak.

Hij is uitgeslepen in de rotsen 
aan zee, waar schelpen en mosselen 

worden geoogst. En ze smaken als
de zee op je bord.
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Hij waait over de terrassen van 
traditionele huizen, waar de wulpse 

vijgen en gedroogde carobe van de 
Johannesbroodboom ruimte geven aan 

een manier om meer te leven 
in onze dagen.

Hij smaakt naar zoute bloem, een 
smaakmaker gemaakt van fijne kristallen 
verzameld uit de zoutpannen van de 
Algarve. Een gezond gourmet product dat 
de smaakpapillen traint.

Hij zwemt met zeepaardjes, een bedreigde 
diersoort die haar grootste levende 

gemeenschap ter wereld in de 
Algarve heeft.

Hij verandert van kleur met de 
kameleons, die kleine wezens die 
rechtstreeks uit het Jura tijdperk lijken 
te komen.

Hij ruikt naar amandelbloesem, kleine 
witte bloemen op tengere bomen, die 
in Arabische legendes de liefde redde van 
een prachtige noordelijke prinses en haar 
“Algarviaanse” prins.
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MET AL DEZE GEWELDIGE 
INGREDIENTEN EN ALLES WAT 
WE AAN JOU OVER LATEN OM 
ZÉLF TE ONTDEKKEN, HEB JE 
HET PERFECTE EXCUUS OM 
NAAR DE ALGARVE TE KOMEN. 
ALSOF JE ER OOK MAAR ÉÉN 
NODIG HEBT.
WE WACHTEN OP JE!

En hij vertelt verhalen over de Portugese ontdekkingen. Fortaleza de Sagres brengt 
ons de iconische Hendrik de Zeevaarder. En één van de mooiste steden in de regio, Lagos, 
herinnert op monumentale wijze aan de expansiedrift op zee. 600 Jaar geleden was dit de 
strategische plek in de regio, waar de traditie van de zeelieden uit de Algarve de wereld 
aan hun voeten bracht.
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NATIONAAL
NOODNUMMER

MEDLPUNT ALCOHOLMISBRUIK

RODE KRUIS (FARO)

BURGERBESCHERMING 

BOSBEHEER & BESCHERMING

INTERNATIONAAL VLIEGVELD FARO

CP - PORTUGESE SPOORWEGEN

EVA TRANSPORT

SOS 112

(+351) 808 250 143

(+351) 289 899 903

(+351) 289 887 510

117

(+351) 289 800 800 | www.ana.pt

(+351) 808 208 208 | www.cp.pt

(+351) 289 899 700 | www.eva-bus.com
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