Toerisme van de Algarve | Algarve Toerisme Vereniging
Av. 5 de Outubro, Nº18, 8000-076, Faro - Portugal

Faro
Rua da Misericórdia, nº 8-11
8000-269 Faro
Tel.: 289 803 604
Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031

U heeft waarschijnlijk al van de Algarve
gehoord. Misschien heeft een vriend u al over
de schitterende stranden verteld, zag u een
reportage over de gastronomie of heeft u al
een brochure zoals deze gelezen. Er is echter
ook een andere Algarve die de moeite waard
is om te zien, te proeven en te ontdekken: de
Algarve van de locals.

Loulé
Av. 25 de Abril, nº 9
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900
Monchique
Largo de S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189

Bijna drieduizend jaar geleden zijn de Feniciërs,
Cartaginezen, Grieken, Romeinen, Goten,
Moren en Mauritaniërs net als u hier langs
geweest. Totdat in 1249 de Al-Gharb (het
Westen) definitief op de islamitische bezetter
werd veroverd door Dom Sancho II, die werd
uitgeroepen tot de koning van Portugal en de
Algarve.

Monte Gordo
Av. Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495

Sindsdien zijn de bewoners van de Algarve zo
trots op hun streek, dat ze aan de bezoekers
de best bewaarde geheimen ervan prijsgeven
en met enthousiasme hun favoriete stranden,
verborgen dorpjes en wandelpaden delen of
het beste restaurant om conquilhas te eten
aanbevelen.

Praia da Rocha
Av. Tomás Cabreira
8500-802 Portimão
Tel.: 282 419 132

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, nº 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936
Internationale Brug over de Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950 Castro Marim
Tel.: 281 531 800

Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel.: 282 624 873
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, nº 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165
Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel.: 282 442 255
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Technische gegevens:

Tavira
Rua da Galeria, nº 9
8800-329 Tavira
Tel.: 281 322 511
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Nuttige telefoonnummers
Albufeira - Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt
Almancil - Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel.: 289 392 659
Alte - Estrada da Ponte, nº 17
8100 Alte
Tel.: 289 478 666
Portimão - Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717
E-mail: info@visitportimao.pt
Querença - Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel.: 289 422 495
Salir - Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé
Tel.: 289 489 733
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Strand van Beliche

Zon en Zee

De horizon als
ontmoetingspunt

Barra da Armona - Olhão
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Zon en Zee
Laat ons u een geheim verklappen. Het woord
Algarve is afkomstig van het Arabische “Al Gharb”
en betekent “Westen”. Wie hier al is geweest,
weet dat het ook zon en zee kan betekenen. De
zon schijnt hier ongeveer 300 dagen per jaar,
niet alleen in de zomer maar ook in de herfst en
de winter.
De zee trekt zwemmers, surfers, bodyboarders,
duikers, vissers, zeilers en alle liefhebbers van
warm en helder water aan.
Je vindt er bijna 200 km kust en meer dan 100
stranden, waarvan er meer dan 50 met een
blauwe vlag bekroond zijn, en bovendien een
heel afwisselend landschap. Kliffen, eindeloze
zandstranden, ria’s, eilandjes, lagunes, sommige
ervan gekend en andere nog verborgen en
alleen toegankelijk voor wie de weg goed kent.
Een goede raad: vraag het aan de locals. Zij
kennen beter dan wie ook de geheimen van
deze zonnige streek aan zee.
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Strand van Martinhal

Hoi, ik heet Marta en ik ben naar
Sagres, het meest zuidwestelijke punt
van Europa, verhuisd. Hier heb ik het
beste van twee werelden: de zuidkust
met witte stranden die verborgen zitten
tussen de kliffen, en de westkust met
stranden die perfect zijn om te surfen,
wandelpaden waar je trekvogels
tegenkomt, en vissersdorpjes waar
de tijd heel langzaam voorbij gaat.
Ik zou jullie mijn lievelingsstranden,
die nog volledig ongerept zijn, met
adembenemende zichten kunnen
laten zien, maar ik wil jullie het plezier
om zelf op ontdekking te gaan niet
ontnemen. Ga met een 4x4 op zoek naar
jouw verlaten strand. “Ontdek je eigen
geheim” is het grootste geheim dat ik
jullie kan verklappen.

Marta Mealha

Ponta da Piedade

Strand van Falésia

Surfer

Vila do Bispo, Strand van Telheiro
Costa Vicentina, Surf
Visser
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Strand van Murração

Golf

Greens met
zicht op zee

12
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Golf
Naast het blauw van de zee en de lucht, is er
een andere kleur die in de Algarve overheerst:
groen. Het groen van de bijna veertig golfbanen
die deze streek rijk is. De Algarve is niet voor
niets al tweemaal door de meest prestigieuze
golfinstellingen en golfbladen uitgeroepen tot ‘s
werelds beste golfbestemming.
Golf spelen in de Algarve betekent tijdens het
golfen kunnen genieten van het geruis van de
zee, het gezang van de vogels en het geluid van
de wind door de bomen die schaduw bieden
bij het sterke licht van de zon die het hele jaar
schijnt.
Wat uw spelniveau ook is – beginner, amateur
of professional, de Algarve beschikt over de
ideale golfbaan voor u. Vele grote namen in
de golfwereld hebben trouwens hun stempel
gedrukt op de architectuur van de golfbanen.
Neem de uitdaging aan om op een van onze
golfbanen te spelen. U heeft er niets te verliezen.
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Hoi, ik ben Jimmy. Toen ik voor het eerst
in de Algarve was, stuitte ik onmiddellijk
op een golfbaan. Sindsdien ben ik hier
niet meer weg te slaan. Een goede raad
voor alle golfspelers en caddies: breng
een extra golfclub mee. Wanneer je
de omvang van de greens, de meest
uitdagende holes en het klimaat van
de streek ziet, weet je wat ik bedoel. Er
zijn maar drie dingen waarvoor ik de
green verlaat: wanneer ik het beu ben
om tegenstanders te verslaan; om de
beste vis die de zee kan bieden te eten
en om even te pauzeren om het water
dat de Portugezen in flessen doen en
wijn noemen, te drinken. Ik mocht dit
eigenlijk niet verklappen, maar we zijn
hier veel te trots op onze streek om
geheimen te bewaren.

Jimmy Tarbuck
Cabaretier & Golfer

Wijn uit de Algarve
Cataplana
Rijstschotel met schaal- en schelpdieren
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Gezondheid en wellness

Sanus per
Algarve (SPA)
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Gezondheid en wellness
SPA is een afkorting van Sanus Per Aqua, maar
zou ook kunnen staan voor Sanus Per Algarve,
gezien de verscheidenheid en de kwaliteit van
de spa’s in deze regio.
U kunt kiezen uit een groot aantal mogelijkheden
om te relaxen of voor een energy boost,
zoals thalassotherapie, therapeutische massage,
sportmassage, lymfedrainage, hotstone massage
of meer alternatieve therapieën zoals reflexologie,
yoga, tai-chi of reiki.
Het kuuroord Caldas de Monchique is
bijvoorbeeld een natuurlijke spa in de bergen
van de Serra de Monchique, dat terug gaat naar
de tijd van de Romeinen die het “Heilige
Wateren” noemden.
Een bijnaam die eeuwen later nog steeds van
toepassing is en uitgebreid kan worden naar alle
zoete en zoute wateren van de Algarve. Ze
kunnen tenslotte echt wonderen verrichten.
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Hoi, ik ben Luís, een overtuigde gids.
Ik zou eerst en vooral duidelijk willen
maken dat de Algarve meer is dan alleen
zon en strand. De zon schijnt inderdaad
het hele jaar door en er zijn natuurlijk
stranden voor elk wat wils, maar het
geheim zit in de verscheidenheid. Wie al
een mooi bruin kleurtje heeft (misschien
door te zonnen op het onbewoonde
eiland waar ik getrouwd ben), kan
verder van het zeewater genieten
tijdens een behandeling in een spa met
thalassotherapie. Je kan ook tot rust
komen door een wandeling te maken
naar de Barbelote-waterval in Monchique,
waar je het binnenland van de Algarve
beter leert kennen. De Algarve is zon en
zee, strand en bergen, zoet en zout water,
lekkere vis en goede wijn, allemaal goed
voor het lichaam en de geest, geheimen
die ik niet voor mezelf kan houden.

Luís Coelho
Productmanager

Monchique, Waterval van Barbelote
Ria Formosa
Binnenland van de Algarve
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Prins Hendrikplein - Lagos

Cultuur – Geschiedenis, gastronomie en wijnen

Een applaus
voor de Algarve!
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Cultuur – Geschiedenis,
gastronomie en wijnen
We moeten het toegeven: vóór u zijn er anderen,
vele anderen geweest: Arabieren, Lusitaniërs,
Romeinen, Grieken, Fenicïers, Cartaginezen, Kelten
en Tartessianen en zelfs al in het Neolithicum.
Gelukkig heeft het cultureel erfgoed, dat nog
steeds geheimen bewaart, grotendeels de tand
des tijds doorstaan.
Monumenten, eeuwenoude gebruiken, religieuze
rituelen en ambachtsmarkten zijn levende
overblijfselen die overgaan van vader op zoon, van
lokale bevolking op bezoeker.
Wat de gastronomie betreft, vindt u het beste wat
de zee en het land te bieden hebben: stoofpotten
van vis en zeevruchten, cataplana’s van
venusschelpjes, zoetigheden op basis van vijgen
en amandelen en wijnen uit de vier districten met
DOC-benaming: Lagos, Portimão, Lagoa en Tavira.
Maar Algarve is niet alleen traditie, het is ook de
Portugese regio met de meeste Michelin-sterren.
Richt uw blik op dit patrimonium en ontdek
het symbool van deze streek dat het resultaat is
van vijf eeuwen Moorse bezetting: de Arabische
schoorstenen. Net zoals de ervaringen van mens
tot mens verschillen, zijn er ook geen twee
identieke schoorstenen.
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Stadswallen van Lagos

Ik heet Luís Vicente en ik woon in Faro,
een stad waar twee monumenten
zijn die u zeker niet mag missen:
de Romeinse ruïnes van Ossónoba,
waar de oorsprong van de stad Faro
zou liggen. En het Teatro Lethes, een
voormalig jezuïetenklooster dat in de
19e eeuw werd omgevormd tot een
prachtig neoclassicistisch theater.
Daarom is het ook aan te bevelen een
theatervoorstelling van de Companhia
de Teatro do Algarve of een concert
van de Orquestra do Algarve - een
van de beste, zoniet het beste orkest
van Portugal - bij te wonen. En
omdat cultuur veel meer is dan alleen
monumenten en voorstellingen, is
het de moeite waard de opkomende
wijnen van de Algarve te proeven. Mijn
persoonlijke voorkeur gaat hierbij uit
naar de wijnen van de streek van Tavira
en Lagoa.

Gegrilde sardine

Onze-Lieve-Vrouwe-van-Ontvangeniskapel - Loulé
Luís Vicente
Acteur

Faro, Largo da Sé
Lethestheater
Orkest van de Algarve
Wijn uit de Algarve
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Pego do Inferno - Tavira

Natuur

Een ander Algarve
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Natuur
Het is moeilijk de Algarve van Oost naar West
te doorkruisen zonder een voet op het strand
te zetten. Maar het is het proberen waard om
bijvoorbeeld de charme van deze streek te
ontdekken in het gezelschap van de Atlantische
Oceaan die voortdurend op de achtergrond
aanwezig is.
Rust even uit op het strand, maak een rugzak
klaar en trek door de Algarve langs de Via
Algarviana. Deze wandelroute van 300 km begint
in Alcoutim, eindigt in Cabo de São Vicente, Vila
do Bispo, en loopt door verschillende dorpjes
waar de landelijke tradities nog in ere worden
gehouden.
Het microklimaat van de Algarve leent zich
uitstekend voor natuurtoerisme met idyllische
landschappen zoals in het Parque Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, de Ponta
de Sagres, waar de Portugese west- en zuidkust
samenkomen en die nog ongerept is met een
uniek zee-ecosysteem; het Parque Natural da
Ria Formosa, met 60 km eilandjes en kanalen
die ideaal zijn voor vogelspotters; het Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim, waar meer
dan tweehonderd soorten watervogels kunnen
worden aangetroffen, en nog vele andere
plaatsen waar de natuur nog ongerept is.
Trek u even terug uit de beschaving.

Vogelspotten - Quinta do Lago
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Costa Vicentina

Ik woon al vele jaren in Malhão, in
het heuvelachtige binnenland van de
Algarve. Daar heb ik een zicht van 360º
over heel de Algarve en de mooiste
zonsopgangen en zonsondergangen.
Als schilder voel ik me geïnspireerd door
de kleuren van de glooiende heuvels die
in de winter door wolken omgeven zijn
en in magische eilandjes veranderen.
Een echt Wagneriaans spektakel! Hier
is alles nog zuiver en ongerept: de
natuur, de gastronomie en de mensen.
Hier is boodschappen doen een waar
plezier; kaasjes kopen in Sítio das
Éguas, lekker brood in Fontes Ferrenhas
of venusschelpjes recht uit de zee.
Onderweg ontdek je zeldzame planten,
Moorse paden, dorpjes uit vervlogen
tijden en nog andere redenen om niet
onmiddellijk terug te keren, met namen
zoals Xarém of Porco Preto (Zwart
Varken).

António Peixoto
Biologische boer

Zonsondergang
Binnenland van de Algarve
Tapijtschelpen
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Aardbezie

Brug van Quinta do Lago
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Vaartoerisme

Op ontdekking

Ria Formosa - Tavira
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Vaartoerisme
Het is niet verwonderlijk dat een streek die
aan zee grenst, aan alle voorwaarden voldoet
om zeevaarders van over de hele wereld te
ontvangen.
Wanneer u met uw boot aanlegt in een van de
uitstekende jachthavens langs de kust, zult u
zien dat de zee ook in uw vrije tijd voor vertier
kan zorgen, zonder dat u zich nat hoeft te
maken. U zult weten wat we bedoelen wanneer
u Vilamoura, Portimão, Faro, Olhão of Vila Real de
Santo António ontdekt.
De verscheidenheid en het niveau van de
verschillende internationale zeilwedstrijden
in de Algarve blijven zeil- en vaarliefhebbers
aantrekken. Raadpleeg evenwel voor uw vertrek
de sportkalender.
Zet koers naar de Algarve.

Marine van Albufeira
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Tijdens het varen langs de kust van
de Algarve ontdek ik altijd nieuwe
dingen in de grotten van Benagil,
langs de kliffen van Albufeira, de bijna
private stranden van Lagos en in de Ria
Formosa, waar ik meestal voor anker ga
en de nacht aan boord doorbreng, vlak
bij het Ilha do Farol. Dankzij het milde
klimaat en het rustige water kan ik het
hele jaar door boottochten maken.
Ik zeg altijd dat ik geluk heb dat ik in de
Algarve ben geboren.

Marine van Albufeira

Ricardo Barradas
Skipper

Marine van Portimão

Lagoa, Strand van Benagil
Lagos, Strand Dona Ana
Albufeira, Strand van Falésia
Faro, Barrinha
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Marine van Olhão
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Guadiana

Sport

Eén sport bij vertrek;
alle sporten bij aankomst

Strand van Cordoama
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Sport
Golf is niet de enige sport in de Algarve. Het is
een feit dat men hier de beste condities voor het
uitoefenen van deze sport vindt, maar dat geldt
ook voor heel wat andere sporten.
Een bewijs hiervan zijn de grote Europese
voetbalteams die hier komen oefenen, of de
racers die in de Autódromo do Algarve met
300 km per uur voorbij razen. Daarnaast zijn er
ook de beoefenaars van sporten zoals surf, met
surfscholen voor beginners en spots voor meer
ervaren surfers, de skydivers die hier het hele
jaar door uit de lucht vallen, en de kitesurfers
die zich door de noordenwind uit de Serra
de Monchique of de lichte bries uit het Alvorestuarium laten meenemen. Het water biedt
fantastische mogelijkheden voor het beoefenen
van verschillende sporten. Bij elke duik kan
men zovele soorten bewonderen dat elke
beginnende duiker zich een Jacques Cousteau
waant.
Wie wil kan zich op het droge houden en zich
tot zonnebaden beperken. Verder van het water
kan men in sportcomplexen tennissen of aan
atletiek doen of gewoon wandelen of fietsen in
de bergen van de Algarve.
Een ding staat vast: de geheimen van de Algarve
beperken zich niet tot de greens of tot het
blauw van de zee.

Internationaal Autodroom van de Algarve
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Algarve Stadion
Wielrenbaan - Tavira

Hoi, ik heet Martin Edwards en ik
woon in de Algarve. Vroeger heb ik
in verschillende landen gewoond,
waaronder Australië, waar ik geboren
ben. Je vraagt je waarschijnlijk af wat ik
hier doe, maar dat is een lang verhaal.
Wanneer ik kan, ga ik naar de jachthaven
van Vilamoura, om met mijn Bénéteau,
een 15 meter lang zeilschip, blauwe
zwaardvis te gaan vangen, een van de
populairste vissen voor sportvissers.
Ik ben hier in feite om verschillende
geheime redenen gekomen: het beste
klimaat ter wereld, het heldere water
van de zee, de verscheidenheid van het
zeeleven, ongerepte stranden omgeven
door rotsen, grotten of met wit zand
zonder haaien die vissers, surfers en
zwemmers lastig komen vallen. Nu is het
dus geen geheim meer.

Motorcrosscircuit - Cortelha
Martin Edwards
Big Game visser

Vilamoura, Marine
Lagoa, Strand van Carvalho
Sportvissen
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Zakelijk toerisme

Een succesverhaal
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Zakelijk toerisme
De meningen verschillen.
Volgens sommigen is de Algarve door het milde
klimaat het hele jaar door, de verscheidenheid
van de mediterrane keuken, het historisch en
cultureel erfgoed en natuurlijk het landschap
met paradijselijke stranden en ongerepte bergen
in het binnenland een van de succesvolste
zakenbestemmingen van Europa geworden.
Anderen beweren dat de aantrekkingskracht
op internationale bedrijven te wijten is
aan het toenemend aantal luxe hotels, de
perfecte condities voor het houden van grote
congressen, kleine meetings en promotiereizen,
of dat nu in een conferentieruimte is, in een
historisch gebouw of tijdens een golfpartij. Een
ding is zeker: de meeste zakenlui die elke dag uit
de belangrijkste Europese hoofdsteden op de
internationale luchthaven van Faro aankomen,
antwoorden “nee” op de vraag: is this your first
time in Algarve?
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Kanoën - Ria Formosa

In tegenstelling tot wat veel mensen
denken, is de Algarve meer dan alleen
de perfecte vakantiebestemming. Ik ben
hotelhouder in deze streek en ik kan u
vertellen dat dit ook een uitstekende
plaats is om te werken. Dat heb ik zo’n
vijftien jaar geleden ontdekt. Ik kwam
toen op het idee dat deze streek door
de zon, de aangename temperaturen
het hele jaar door, de animatie en
haar schoonheid ook een geschikte
plaats kon zijn om te werken. Daarom
heb ik besloten mijn hotel opnieuw in
te richten, zodat ik me niet hoefde te
beperken tot vakantiegangers, maar
ook vergaderingen, congressen en
andere zakelijke bijeenkomsten kon
organiseren.

Internationale Kartbaan van de Algarve

António Cardoso
Hotelhouder

Vila do Bispo, Strand van Barriga
Congreszaal
Jeep Safari
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Interactie met dolfijnen - Zoomarine

Kaart van de Algarve
Legende
Strand
Golfterrein
Marine
Vliegveld
Spoorweg
Interlokale weg
Hoofdverkeersweg
Autosnelweg
Natuurreservaten

Nuttige contacten
Algarve Toerisme Vereniging
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 403 - Fax: 289 800 466
E-mail: ata@atalgarve.pt
www.algarvepromotion.pt
Toerisme van de Algarve
Av. 5 de Outubro, Nº 18 - 8000-076 Faro
Tel.: 289 800 400 - Fax: 289 800 489
E-mail: turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt
www.turismodoalgarve.pt

Consulaten
Duitsland
Urb. Infante D. Henrique, Lote 11, r/c Dto.
8000-490 Faro
Tel.: 289 803 181 - Fax: 289 801 346
info@honorarkonsulat.faro.de
Oostenrijk
Rua Ramalho Ortigão, Clube Borda d’Água
Praia da Oura - 8200-604 Albufeira
Tel.: 289 510 900 - Fax: 289 510 999
consulaustria@hotmail.com
België
Av. 5 de Outubro, nº 28, 1º Esq.
8000-076 Faro
Tel.: 289 812 589 - Fax: 289 812 591
Brazilië
Edifício Vilamoura Jardim
Centro de Negócios e Serviços
Volta do Gaio - 8125-502 Vilamoura
Tel.: 289 381 559 - Fax: 289 301 279
geral@consbrasalgarve.com
Kaapverdië
Rua Portas da Serra, 37, 1º Esq.
8500-630 Portimão
Tel.: 282 417 720 - Fax: 282 417 720
Canada
Rua Frei Lourenço Santa Maria, 1, 1º Frente
Apartado 79 - 8001-901 Faro
Tel.: 289 803 757 - Fax: 289 880 888
consul.faro.canada@net.novis.pt

Estland
Praça Dr. António Padinha, 12 - 8800 Tavira
Tel.: 932 825 254 - Fax: 281 325 870
consuladoestoniaalgarve@yahoo.com
Finland
Edifício La Finca, Cascalheira, 562 A
8125-018 Quarteira
Tel.: 289 399 873 - Fax: 289 399 872
gisela.farias@iol.pt

Roemenië
Volta do Girassol, 6, Apartado 1145
8125-545 Vilamoura
Tel.: 289 324 811 - Fax: 289 324 813
consulat.rom.faro@gmail.com
Rusland
Quinta do Lago, Apartado 2107
8135-024 Almancil
Tel.: 917 810 031 - Fax: 289 845 966

Frankrijk
Rua Almirante Cândido dos Reis, 226
8800 Tavira
Tel.: 281 380 660 - Fax: 281 380 668

Zweden
Apartado 3712
8135-908 Almancil
Tel.: 910 539 847

Groot-Brittannië
Av. Guanaré, Edifício A, Fábrica
8501-915 Portimão
Tel.: 282 490 750 - Fax: 282 414 054
bc.portimao@netcabo.pt

VVV-kantoren

Marokko
Vila Lageado, 19
Apartado 993 - 8200-113 Albufeira
Tel.: 289 586 084 - Fax: 289 586 284
alegria@mail.telepac.pt
Mexico
Rua José de Matos, 5 r/c
8000-503 Faro
Tel.: 289 827 074 - Fax: 289 827 075
consulmexico@mail.telepac.pt
Noorwegen
Rua Júdice Biker, 11, 4º C
8500-701 Portimão
Tel.: 282 414 878 - Fax: 282 480 589
Nederland
Rua do Lageado,
Edifício Mercúrio, Lote 14
8200-328 Albufeira
Tel.: 289 820 903 - Fax: 289 515 943
nlgovalb@mail.telepac.pt
Tsjechische Republiek
Av. 5 de Outubro, 55, 1º Esq.
8000-076 Faro
Tel.: 289 804 478 - Fax: 289 806 310
faro@honorary.mzv.cz

Internationale Luchthaven Faro
8001-701 Faro
Tel.: 289 818 582
Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
Tel.: 289 585 279
Alcoutim
Rua 1º de Maio
8970-059 Alcoutim
Tel.: 281 546 179
Aljezur
Largo do Mercado
8670-054 Aljezur
Tel.: 282 998 229
Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, 51
8500-016 Alvor
Tel.: 282 457 540
Armação de Pêra
Av. Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel.: 282 312 145

Denemarken
Rua Conselheiro Bivar, 10, 1º Dto.
8000-255 Faro
Tel.: 289 805 561 - Fax: 289 803 333
jgarciaecosta@mail.telepac.pt

Polen
Quinta da Bolota, Lote 4 A
Vale de Santa Maria
8200-314 Albufeira
Tel.: 968 059 595 - Fax: 289 580 539
consul.polonia@mail.telepac.pt

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
Tel.: 282 357 728

Spanje
Av. Ministro Duarte Pacheco
8900-330 Vila Real de Santo António
Tel.: 281 544 888 - Fax: 281 511 826

Republiek Congo
Condomínio Edifício Guadiana Foz,
Lote 6, 2º B
8900 Vila Real de Santo António

Castro Marim
Rua José Alves Moreira, nº 2-4
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 531 232
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Faro
Rua da Misericórdia, nº 8-11
8000-269 Faro
Tel.: 289 803 604
Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031

U heeft waarschijnlijk al van de Algarve
gehoord. Misschien heeft een vriend u al over
de schitterende stranden verteld, zag u een
reportage over de gastronomie of heeft u al
een brochure zoals deze gelezen. Er is echter
ook een andere Algarve die de moeite waard
is om te zien, te proeven en te ontdekken: de
Algarve van de locals.

Loulé
Av. 25 de Abril, nº 9
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900
Monchique
Largo de S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189

Bijna drieduizend jaar geleden zijn de Feniciërs,
Cartaginezen, Grieken, Romeinen, Goten,
Moren en Mauritaniërs net als u hier langs
geweest. Totdat in 1249 de Al-Gharb (het
Westen) definitief op de islamitische bezetter
werd veroverd door Dom Sancho II, die werd
uitgeroepen tot de koning van Portugal en de
Algarve.

Monte Gordo
Av. Marginal
8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495

Sindsdien zijn de bewoners van de Algarve zo
trots op hun streek, dat ze aan de bezoekers
de best bewaarde geheimen ervan prijsgeven
en met enthousiasme hun favoriete stranden,
verborgen dorpjes en wandelpaden delen of
het beste restaurant om conquilhas te eten
aanbevelen.

Praia da Rocha
Av. Tomás Cabreira
8500-802 Portimão
Tel.: 282 419 132

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, nº 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936
Internationale Brug over de Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950 Castro Marim
Tel.: 281 531 800

Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel.: 289 389 209
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel.: 282 624 873
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, nº 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165
Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel.: 282 442 255
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Technische gegevens:

Tavira
Rua da Galeria, nº 9
8800-329 Tavira
Tel.: 281 322 511

Uitgave en Eigendom
• Algarve Toerisme Vereniging
• Toerisme van de Algarve

Nuttige telefoonnummers
Albufeira - Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt
Almancil - Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel.: 289 392 659
Alte - Estrada da Ponte, nº 17
8100 Alte
Tel.: 289 478 666
Portimão - Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717
E-mail: info@visitportimao.pt
Querença - Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel.: 289 422 495
Salir - Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé
Tel.: 289 489 733
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Verspreiding

Internationale Luchthaven Faro - 289 800
800; http://www.ana.pt/
CP - Comboios de Portugal - 808 208 208;
http://www.cp.pt/
EVA Transportes - 289 589 055;
http://www.eva-bus.com
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