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DE algarve
biedt uitzonderlijke omstandigheden
om op alle mogelijke manieren te
fietsen. De geografische, orografische
en klimatologische kenmerken
maken in combinatie met de kwaliteit
en diversiteit van de wegen en de
historische, culturele en sociale
rijkdom een uitmuntende bestemming
van deze regio voor het beoefenen van
een sport die overal ter wereld steeds
meer aanhangers krijgt.
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Met zijn uitgestrekte, goudgele zandstranden, die een betoverende kuststrook met moderne
dorpen en steden vormen, en het met knusse dorpjes doorspekte achterland is de Algarve
een oord vol natuurlijke attracties en authentieke pracht die zowel inwoners als bezoekers
betoveren. Van de geavanceerde kust via door weelderige natuur omgeven wegen langs uitgestrekte
valleien, bergen en bossen tot de oude wegen van de Barrocal biedt deze zonnige streek ons heel het
jaar door talrijke mogelijkheden voor onvergetelijke fietstochten.
Het promoten van deze belangrijke bestemming en zijn gunstige omstandigheden voor
vrijetijdsbesteding is het doel van de eerste gids “Algarve, Fietsroutes over verharde wegen”.
Deze gids bundelt 41 verschillende routes, waardoor inwoners en toeristen al fietsend over de
geselecteerde wegen de regio op een actieve, duurzame manier kunnen verkennen. Met de meer
ervaren fietser en wedstrijdwielrenners in het achterhoofd hebben wij ook een hoofdstuk aan het
wielrennen gewijd, met hellingen voor specifieke training.

Odeceixe

Carvoeiro

Alvor
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Om deze ervaring voor iedereen toegankelijk te maken, van beginners tot regelmatige of intensieve
fietsers, zijn er vier moeilijkheidsgraden gecreëerd. Deze moeilijkheidsgraden worden
bepaald door de afstand en hoogte van de route. De routes met een lage moeilijkheidsgraad worden
aangeduid met de kleur groen, de routes met een gemiddelde moeilijkheidsgraad met de kleur blauw,
de moeilijkere routes met rood en de allermoeiljikste met zwart.

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NiVEau 3

NiVEau 4

In perfect contrast met de uitgestrektheid van het gebied was het dankzij de enorme geografische,
orografische en milieuverscheidenheid van de Algarve ook mogelijk om verschillende routes in
drie regio’s van de streek te organiseren: het Oosten, met name het gebied van Baixo Guadiana
en de gemeentes Tavira, Olhão en een deel van São Brás de Alportel; het Centrum met de gemeentes
Faro, Loulé, Albufeira en Silves en het Westen met de gemeentes Portimão, Monchique, Lagos en de
gemeentes Vila do Bispo en Aljezur aan de Vicentinakust.

Alcoutim

Monchique

Castro Marim

Aljezur

Silves

Loulé

Portimão
Lagos
Lagoa

V. do Bispo

WESTEN
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Tavira

S.Brás
Albufeira

CENTRUM
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V.R.S.A

Olhão
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Deze gids nodigt de toerist uit om de uitdaging
aan te gaan en op ontdekking te gaan van een
Algarve die zich kenmerkt door de nobelheid
van zijn inwoners, tradities en natuurpracht
zonder weerga en een enorme biologische
diversiteit. Verder willen we u met deze gids
aansporen om de fiets te pakken op weg naar
een gezonder en gelukkiger leven.
Cacela Velha

Odeleitedam

Querença
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Oostalgarve
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Odeleitedam
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-01Tavira

Het landschap is weergaloos en nodigt uit tot
aventuur. In de Sotavento worden we omhuld
door prachtige natuurscenario’s en een belangrijk
historisch en religieus erfgoed dat een verrijking
is van betoverende routes. In Cacela Velha wacht
ons een rustige sfeer tussen de traditionele
huizen van de Algarve rondom de kerk uit de
renaissance en het indrukwekkende fort met
uitzicht op de Ria Formosa. De waterspiegels

Afstand

70 km
Totaal
hoogteverschil

980 m

begeleiden ons naar de badplaatsjes Manta
Rota en Altura en inspireren ons om naar het
golfterrein Monte Rei te klimmen. De goed
bestrate, rustige weg brengt ons naar Curral de
Boeiros, waar we de uitdaging aannemen om via
Pego do Inferno naar de Assecavallei af te dalen.
De tocht eindigt niet zonder een nieuwe klim,
ditmaal naar het karakteristieke dorpje Santo
Estêvão.

+ DETAILS

Alcaria Fria
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-02ALCOUTIM

In dit mooie grensplaatsje in het noordoosten
van de Algarve wacht ons een onvergetelijke
ervaring die bij het rivierstrand begint. De
immer gulle natuur onthult prachtige uitzichten
die de klim naar Santa Marta gemakkelijker
maken. Hier begint een levendige etappe: de weg
is smal, maar brengt ons tot Giões in contact met
vriendelijke gehuchtjes die zo typisch zijn voor

Afstand

66 km
Totaal
hoogteverschil

740 m

het achterland. De jacht is in dit berggebied heel
gewoon en daarom kunnen we vaak wilde dieren,
zoals de haas en het everzwijn, zien. Op de brede
EN 124 is de route tot aan Pereiro en Balurcos
vlak. Hierdoor komen we weer op krachten
voor een zware afdaling tussen Corte das Donas
en Guerreiros do Rio, met de raadselachtige
Guadiana op de achtergrond.

+ DETAILS

Alcoutimgebergte
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-03CASTRO
Marim

In deze historisch belangrijke gemeente wacht
ons een leuke, maar daarom niet minder
moeilijke route. Verdeeld tussen verschillende
hellingen en afdalingen heeft deze route
verrassingen en momenten van pure betovering
bij de panoramische dammen van Beliche en
Odeleite voor ons in petto. Hoewel ze niet zo
lang zijn, zijn sommige hellingen wel erg steil,

Afstand

60 km
Totaal
hoogteverschil

900 m

waardoor je flink door moet trappen en over een
goede lichamelijke conditie moet beschikken.
Om weer op krachten te komen genieten we van
het frisse landschap bij Quebradas, van waaruit
we diepe lagunes en het profiel van Spaanse
buurdorpen kunnen zien. Almada do Ouro is een
must om bij het spectaculaire uitzicht over de
Guadianarivier tot ontspanning te komen.

+ DETAILS
Odeleitebeek
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-04Olhão

Het kubistische vissersplaatsje Olhão biedt
ons een interessante route die tegenover de
emblematische gemeentelijke marktplaats
aan de Ria Formosa start. Na een paar kilometer
fietsen over de vlakke EN 125, waarbij we goed
op het drukke verkeer moeten letten, krijgen
we de kans om in de mooie plattelandsdorpjes

Afstand

57 km
Totaal
hoogteverschil

625 m

Moncarapacho, Estiramantens en Pereiro te
relaxen. Daarna gaan we om de heuvel São
Miguel heen en bereiden we ons voor op een
geleidelijke klim naar Azinheiro. De geur van
het platteland geeft ons weer adem voor de
volgende afdaling door het dorp Pechão.

+ DETAILS
Olhão
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-05vila real de
sto António

Deze charismatische stad met loodrechte
straten is in 1773 gebouwd naar aanleiding
van de politieke plannen met betrekking tot
Spanje en de onwrikbare wil van de markies
van Pombal. De stad opent zijn poorten voor
fietsers met een route die bij de Guadiana
start. Eerst komen we door het serene moeras
van Castro Marim en daarna gaan we verder
in noordelijke richting via Monte Francisco en
Junqueiro om uiteindelijk bij de Belichedam

Afstand

54 km
Totaal
hoogteverschil

600 m

aan te belanden. Vol energie door de pure lucht
bereiden we ons voor op de vrij steile helling naar
de heuvel van Enho, waar we ons overgeven aan
het overweldigende landschap van de kust van
de Algarve. Daarna volgt er een heuse achtbaan
tot aan Vila Nova de Cacela en vervolgens de
oversteek van de EN 125 voor een bezoek aan het
knusse dorpje Cacela Velha. Op de terugweg naar
Vila Real de Santo António heten Manta Rota en
Altura ons welkom.

+ DETAILS
Castro Marim

12

Fietsroutes | OOSTEN | NIVEAU 2

-06tavira

De uitdaging is verleidelijk en maar weinigen
durven er nee tegen te zeggen. Zonder ons te
laten misleiden door de eerste, licht hellende
15 km verzamelen we krachten om ons doel
te halen. Bij aankomst krijgen we geen bergprijs
maar de beloning is onvervangbaar: een
panoramisch uitzicht van 360º dat zich uitstrekt
tussen het groen van de bergen en het blauw
van de zee. Achter ons ligt de bochtige weg die

Afstand

89 km
Totaal
hoogteverschil

1370 m

de karakteristieke dorpjes Alcaria, Cabaços, Casas
Novas, Alta Mora en Cabeça Gorda doorkruist,
voordat hij langs de Belichedam komt. De reis
gaat al dalend verder naar Junqueira, gevolgd
door een parcours van ups en downs naar Castro
Marim. Hier kunnen we een bezoek brengen
aan het majestueuze middeleeuwse kasteel en
het São Sebastiãofort, voordat we naar de stad
terugkeren.

+ DETAILS
Bron
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-07tavira

De wonderbaarlijke natuurtinten overheersen
deze route, waar de aandacht ook uitgaat
naar de grootsheid van het historisch
erfgoed van de streek. Bij de oever van de
Guadiana, in Vila Real de Santo António, starten
we een interessante reis die ons naar Castro
Marim brengt. Hier worden we veroverd door
de nobelheid van het kasteel, een van de
belangrijkste monumenten uit de Portugese

Afstand

82 km
Totaal
hoogteverschil

980 m

middeleeuwen. Via de goed bestrate, rustige weg
klimmen we naar het golfterrein Monte Rei en
komen we door Curral de Boeiros. Daarna dalen
we af naar de Assecavallei, altijd omgeven door
het mooie landschap van de Sotavento. Een
nieuwe klim naar het dorpje Santo Estevão is het
laatste deel van deze route, die ons onderweg
uitnodigt voor een moment van bezinning bij de
Ria Formosa, in het vissersplaatsje Santa Luzia.

+ DETAILS

Santa Luzia
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-08tavira

Dit is een van de favoriete wegen van fietsers,
omdat het wegdek in goede staat verkeert.
Het is een route met een gemiddelde
moeilijkheidsgraad en fantastische
vergezichten. São Brás de Alportel wacht ons
op na een klim over de EN 270, die ons voor
twee uitdagingen stelt: de helling van Marco
en vervolgens die van Bengado, van ruim 2,5
km en een gemiddelde helling van 5º. Eenmaal
aangekomen bij het stadje, het centrum van een
sterk op de kurkproductie gerichte gemeente,
gaan we verder naar het noorden en komen we

Afstand

97 km
Totaal
hoogteverschil

1650 m

op adem voor een moeilijke klim naar Cova da
Muda. Deze klim stelt ons met zijn hellingen van
soms wel meer dan 10% flink op de proef. Op
meer dan 500 m hoogte rivaliseren de oceaan
in het zuiden en het indrukwekkende Serra
do Caldeirão in het noorden om het magische
effect dat ons nieuwe kracht geeft voor nog een
steile helling, wanneer we via Javali verdergaan
richting Barranco do Velho. Met onze voeten
stevig op het pedaal dalen we af door het dorpje
Estoi, totdat we bij Olhão aankomen.

+ DETAILS
Bergen van São Brás de Alportel
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-09tavira

De liefhebbers van de carrousel van de
klassieke tours van het centrum van Europa
zijn helemaal weg van deze route, die ons
een lange blik laat werpen op de gevarieerde
natuurlijke omgeving. Het voortdurende
klimmen en dalen van de bergen van Tavira
brengt ons naar de traditionele lentewedstrijden,
met korte, steile hellingen. In Monte das
Preguiças laten we ons niet beïnvloeden door

Afstand

125 km
Totaal
hoogteverschil

2500 m

de schalkse naam van het plaatsje en bereiden
we lichaam en geest voor op een lange klim
naar Pereiro en de hoogvlakte van Balurcos.
Concentratie is onmisbaar voor de moeilijke
afdaling naar de Odeleitedam, voordat we bij de
Belichedam arriveren. De tocht eindigt steeds
sterker dalend door het frisse landelijk bos Mata
Nacional da Conceição, ook wel Santa Rita genoemd.

+ DETAILS
Bergen van Tavira
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-10tavira

Het zachte klimaat van de Sotavento is
toonaangevend voor deze uitnodiging voor
een ontmoeting met het diepe Algarve tot Vila
Nova de Cacela, hoewel de start nog vlak bij
de kust plaatsvindt. Het vlakke terrein van de
eerste kilometers maakt plaats voor een traject
met opeenvolgende hellingen en afdalingen
in de richting van Castro Marim. Hier wordt de
uitdaging nog pittiger door de progressieve klim
die ons naar het plaatsje Azinhal leidt. Via de

Afstand

143 km
Totaal
hoogteverschil

2700 m

EN 122 komen we bij de Odeleitedam, waar we
profiteren van de frisse lucht om de zware klim
naar Furnazinhas het hoofd te bieden en via het
dorpje Soudes de gemeente Alcoutim binnen te
gaan. Cachopo, beschouwd als één van de meest
traditionele dorpjes van het achterland van de
Algarve, heet ons welkom op de top van de Serra
do Caldeirão, op weg naar Barranco do Velho. De
afdaling naar São Brás de Alportel tekent in rollende
streken de terugkeer naar Tavira over de EN 270.

+ DETAILS
Pereiro
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-11tavira

De geluiden van het platteland en de intense
geur van de bergflora komen samen voor een
onvergetelijke tocht. Santa Catarina da Fonte
do Bispo is ons eerste doel, voordat we verder
het achterland in gaan en naar Alcaria do Cume
klimmen, een van de hoogste punten van de
Sotavento. We bevinden ons op meer dan 500
m hoogte, wanneer we ons klaarmaken om de

Afstand

163 km
Totaal
hoogteverschil

2825 m

bochtige wegen van de bergen van Tavira te
verkennen, die ons naar Alcoutim zullen brengen.
Op de Portugese oever van de Guadiana heerst
een rustige sfeer, waardoor we zin krijgen om in
Guerreiros do Rio lekkernijen te proeven, zoals
zoetwatervis. De terugkeer gaat over vlakker
terrein door Azinhal naar het historische stadje
Castro Marim.

+ DETAILS
Bergen van Tavira
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-12ALBUFEIRA

In de kosmopolitische stad Albufeira start een
route die de veelzijdigheid en authentieke
pracht van de dynamische centrale regio van
de Algarve benadrukt. Na de eerste meters
naar Guia en Algoz, waarbij we extra goed op het
verkeer moeten opletten, bereiken we Algores.
Hier is er minder verkeer en kunnen we genieten
van 20 kilometer over vlak terrein tot aan het
golfterrein Amendoeiras. Het landschap strekt
zich hier uit over een van de meest traditionele

Afstand

60 km
Totaal
hoogteverschil

740 m

landbouwgebieden van de streek en duwt ons
sierlijk in zuidelijke richting naar de vrolijke
kuststreek. Porches is een verplichte stop voor
liefhebbers van pottenbakken en in Senhora da
Rocha kunnen we onmogelijk voorbijgaan aan
de schoonheid van de kust op dit natuurlijke
uitkijkpunt, van waaruit we Albufeira en Carvoeiro
kunnen zien. Verder komt de route nog door
Armação de Pêra, Salgados, Galé en Sesmarias.

+ DETAILS

Carvoeiro-Benagil
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-13Faro

In het centrum van de districtshoofdstad
gaan we op ontdekking uit van een door
geschiedenis en tradities doorspekte route.
Nadat we om de stad heen zijn gefietst, gaan
we verder over de landweg die ons eerst naar
het dorpje Conceição brengt. Bekend om
de beroemde ruïnes van Milreu, een van de
belangrijkste overblijfselen van de Romeinse
periode in de Algarve, verdient Estoi een

Afstand

66 km
Totaal
hoogteverschil

750 m

aandachtig bezoek, voordat we verder fietsen
in noordelijke richting en beginnen aan de 2 km
lange klim naar het op de helling van de São
Miguelheuvel gelegen Azinheiro. De klim naar
Bordeira is het zwaarste deel van deze route, die
nog een omweg naar het dorp Santa Bárbara
de Nexe bevat. Steeds afdalend komen we
uiteindelijk bij het drukke strand van Faro.

+ DETAILS
Strand van Faro
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-14lagoa

Geroemd om zijn wijntraditie nodigt de
gemeente Lagoa ons uit voor een tocht die
op vlak terrein start in de richting van Fontes
da Matosa. Hier kunnen we de uitstekende
golfterreinen van het Amendoeira Golf Resort
bewonderen. Een leuke op-en-neeretappe
brengt ons vervolgens naar Alcantarilha, een
plaatsje dat het betoverende achterland met de
langgerekte kust van de Algarve verbindt. Wat
rust op de boulevard van Armação de Pêra geeft

Afstand

62 km
Totaal
hoogteverschil

750 m

ons moed voor een nieuwe uitdaging: de gestage
klim naar het dorp Porches en het bezoek aan
de emblematische stranden van Benagil en
Carvoeiro. Op de stukken vóór onze terugkeer
naar het platteland en tijdens de kruising met
het golfterrein van Gramacho wachten ons steile
hellingen op. In Estômbar fietsen we met onze
blik op de Araderivier gericht verder naar het
noorden, voordat we naar Lagoa terugkeren.

+ DETAILS
Benagil
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-15loulé

Dit is de langgerektste gemeente van
de Algarve en herbergt een paar van de
karakteristiekste dorpen van de regio. Op
deze route tussen de Barrocal en de bergen
raken we betoverd door de aardige bewoners
van het achterland en het bijzonder mooie
landschap. Al klimmend en dalend verlaten we
Loulé richting São Brás de Alportel, van waaruit
we naar São Romão klimmen. Hier beginnen we

Afstand

59 km
Totaal
hoogteverschil

750 m

aan een afdaling die ons naar het kalme dorpje
Querença brengt. We fietsen verder langs de
Algibrebeek om Tôr te bereiken, een dorpje waar
ons een zware klim wacht. Eenmaal in Salir gaan
we verder naar Benafim, met het beschermde
gebied Rocha da Pena op de achtergrond. De
pracht hiervan geeft ons moed voor nog twee
klimtochten: eerst naar Alto Fica en daarna Parragil.

+ DETAILS
Kasteel van Loulé
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-16vilamoura

Deze plaats maakt deel uit van de
zogenaamde “Gouden Driehoek” van Loulé en
is internationaal erkend om zijn uitmuntende
toerisme. Vilamoura heet fietsers die van de
kustsfeer houden, welkom met een route die
ons eerst naar de aantrekkelijke boulevard
van Quarteira leidt. Het gemurmel van de zee
neemt af naarmate we naar Almancil fietsen en

Afstand

60 km
Totaal
hoogteverschil

700 m

verdergaan naar Loulé. We komen voorbij het
heiligdom van Mãe Soberana en gaan op de EN
125 verder richting Boliqueime, terwijl we goed
op het verkeer letten. Richting de kust dalen
we af naar Albufeira. De volgende meters brengen
ons naar Olhos de Água, waar we verfrist door het
heldere groen van de meest bekroonde golfterreinen
van de regio aan de terugkeer beginnen.

+ DETAILS

Albufeira
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-17São brás de
alportel

De kleuren van de aarde versieren deze route,
die de fantastische biodiversiteit tussen de
Barrocal en het Caldeirãogebergte onthult.
Via goed bestrate, rustige wegen klimmen we
van São Brás de Alportel naar Corotelo, waar we
een mooi uitzicht hebben over de hoofdplaats
van de gemeente. São Romão en Alportel zijn
plaatsen die we moeten veroveren, voordat
we de mythische EN 2, de langste rijksweg van
Portugal, bereiken. De EN 2 laat ons voortdurend

Afstand

52 km
Totaal
hoogteverschil

925 m

klimmen totdat we bij Barranco do Velho zijn.
Via een vrolijk stijgende en dalende mallemolen
passeren we Javali en komen we bij de top van
Cova da Muda. Op dit natuurlijke uitkijkpunt
kunnen we genieten van het landschap dat bijna
heel de gemeente omvat, en ons voorbereiden
op de afdaling. Het gebied van Almargem en
Mesquita verdient onze aandacht, voordat we
naar het vertrekpunt terugkeren.

+ DETAILS
Barranco do Velho
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-18silves

Deze plaats onderscheidt zich door zijn
historisch belang en economische dynamiek,
met als belangrijkste icoon de sappige
sinaasappel van goede kwaliteit. Met zijn
dominante, in rood gesteente opgetrokken
originele kasteel heet Silves fietsers welkom voor
een zeldzaam mooie tocht. Eerst fietsen we over
de EN 124 naar São Bartolomeu de Messines,
waar we de EN 124-3 op gaan richting Barragem

Afstand

54 km
Totaal
hoogteverschil

525 m

do Funcho. Wanneer we via de EM 180 door Vale
Fuzeiros weer in Bartolomeu de Messines zijn,
gaan we richting het zuiden, doordrongen van
de geur van de sinaasappelbomen die dit zo
tekenend zijn voor dit deel van de Barrocal. De
trip kan niet eindigen zonder een bezoekje aan
Barranco Longo, waar een paar van de lekkerste
streekwijnen worden geproduceerd.

+ DETAILS
Silves
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-19vilamoura

Vanuit deze idyllische badplaats met
zijn chique marine die verschillende
internationale prijzen in de wacht heeft
gesleept, beginnen we aan een avontuur waar
de natuurelementen samen lijken te zweren
om ons te betoveren. Het aanvankelijk vlakke
terrein wordt steiler tot Alfontes. Hier doet zich
de eerste klim van 2 km naar Picota voor. Terwijl
we de zee nog steeds in een steeds gevarieerder

Afstand

85 km
Totaal
hoogteverschil

1480 m

landschap waarnemen, beginnen we aan
de afdaling naar de Algibrebeek en komen
we op een vlakke weg die ons in Querença
doet stoppen. Dit karakteristieke dorp is een
onmisbaar hoogtepunt van de regionale keuken.
De zwaarste etappe vereist veel energie op de
hellingen van São Romão en Relógio. Op de
terugweg door Vale do Lobo en Quinta do Lago
in Almancil nemen we al dalend gas terug.

+ DETAILS
Malhão
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-20albufeira

Albufeira is een van de drukbezochtste
toeristische plaatsen van de Algarve en
biedt ons een traject met indrukwekkende
trekpleisters uit de historische en natuurlijke
rijkdom van de streek. Na een vlakke start
door Salgados, Pêra en Alcantarilha worden we
omarmd door een landschap dat bespikkeld
is met de kleur van de sinaasappelvelden die
de weg naar Silves bekronen. In de eerste
administratieve hoofdstad van de Algarve

Afstand

101 km
Totaal
hoogteverschil

1360 m

profiteren we van een cultureel bezoek aan het
kasteel, een landelijk monument, voordat we
verder fietsen naar São Bartolomeu de Messines,
Alte, Rocha da Pena en Salir. Richting het zuiden
beginnen we enthousiast aan het klimmen en
dalen, waaronder de beklimmingen van Tôr en
Cruz da Assomada. Van hieruit kunnen we de
immens grote Atlantische oceaan aanschouwen.
Om naar Albufeira terug te keren komen we bij
het afdalen door Loulé en Boliqueime.

+ DETAILS

Binnenstad van Loulé
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-21albufeira

Het op een na hoogste punt van het
Monchiquegebergte is het eerste doel van
deze route vanaf Albufeira. Behendigheid,
fototoestel en sterke benen zijn nodig om de
betoverende piek van Picota te bereiken. Via
een bochtige, maar goede weg komen we via
Paderne bij Benafim en Salir. Dit traject bevat
korte, erg steile hellingen die een uitdaging zijn
voor onze adrenaline, voordat we een hoogte
van 750 meter bereiken. Overwelmd door het

Afstand

122 km
Totaal
hoogteverschil

2440 m

landschap dat heel de regio in een fascinerende
aquarel omhult, bereiden we lichaam en geest
voor op een nieuwe beproeving voor onze
weerstand. Califórnia, Vermelhos en Corte de
Pinheiro brengen ons naar de top van Malhão,
waar we de beroemde hellingen van de Ronde
van de Algarve afdalen. Het zijn 20 km naar São
Bartolomeu de Messines en vervolgens Algoz
voor een laatste fietsetappe over een goede weg
naar Albufeira.

+ DETAILS
Freixo (Salir)
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-22QUARTEIRA

In de kustplaats met de grootste boulevard
aan de zee van de Algarve beginnen we aan
een lichamelijk zeer veeleisende tocht en een
heuse duik in de regionale natuurpracht. Met
de klim naar Barranco do Velho en de top van
het Caldeirãogebergte verhullen de eerste 50 km
verhullen de moeilijkheid van deze route niet.
Overheerst door het gevoel dat we de hemel
kunnen raken, bereiken we op 584 meter hoogte
het hoogste punt van de Sotavento. Hier geeft

Afstand

125 km
Totaal
hoogteverschil

1945 m

het uitzicht op het achterland van de Algarve ons
weer kracht om een traject vol klimmen en dalen
het hoofd te bieden, omgeven door groene
landschappen zoals Quinta do Freixo. In Benafim
begint een vlakker deel vóór Alte, Portela de
Messines en Paderne, maar op de volgende
etappe moeten we weer klimmen en dalen
tot we bij Boliqueime zijn. De terugkeer naar
Quarteira vraagt veel aandacht voor het verkeer.

+ DETAILS
Barranco do Velho
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-23ALBUFEIRA

Deze route is een ware marathon voor
klimmers en begint in het voormalige
vissersdorp dat in de verre jaren 60 het begin
van de toeristische groei heeft meegemaakt.
Hoewel de etappe van Ferreiras, Paderne en
Portela de Messines gemakkelijk is, verrast
deze route, die ons doet denken aan glorieuze
wielrenners, ons in Alte met hellingen van wel
20%. Na Malhão, de mythische klim van de Ronde

Afstand

178 km
Totaal
hoogteverschil

3130 m

van de Algarve, komen we op een traject vol
ups en downs tot aan Pico da Mú. Hier beginnen
we aan de ruim 35 km die ons van São Marcos
da Serra scheiden. We fietsen verder naar Nave
Redonda op de rug van het Monchiquegebergte
en aan de grens met de Alentejo. Hier doen we
op de “weg van Sapeira” de korte, steile toppen in
de richting van Silves aan. Over een vlakke weg
keren we weer naar Albufeira terug.

+ DETAILS
Pico do Mú (bergen van Loulé)
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O

Met zijn door majestueuze, op de oceaan
uitkijkende kliffen getekende stranden
trekt de Barlavento ieder jaar duizenden
bezoekers uit heel de wereld aan en herbergt
een waaier aan onweerstaanbare routes voor
fietsliefhebbers. Op het drukke Praia da Rocha
begint een route die de zee met het platteland
verbindt. Nadat we de rustige rivierzone van
de binnenstad hebben doorkruist, gaan we

-24PORTIMÃO

Afstand

63 km
Totaal
hoogteverschil

680 m

verder naar Rasmalho richting Senhora do Verde.
Volledig ondergedompeld in het verder in het
achterland gelegen deel van de gemeente,
fietsen we al licht klimmend en dalend verder
naar het Internationale Autodroom van de
Algarve. Dit eindigt in een smallere weg waar we
wat beter op het wegdek moeten letten. Op de
terugweg fietsen we om de baai van Alvor heen
naar de Arãobeek.

+ DETAILS
Burgau
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O

De prachtige Vicentinakust biedt ons een
verzameling beelden die een film waard
zijn en heftige emoties oproepen, terwijl
we, aldoor klimmend, van het centrum van
Aljezur naar Arrifana fietsen. Na 10 km krijgen
we halverwege de route een enorm vergezicht
over de horizon en de krachtige golven die de
mooie zandstranden omhelzen, zoals het strand
van Monte Clérigo. Vanuit Arrifana gaan we naar

-25ALJEZUR

Afstand

55 km
Totaal
hoogteverschil

950 m

Aljezur terug en fietsen we over de EN 120 in
zuidelijke richting naar het Serra de Espinhaço
de Cão. We houden links aan tot de Bravuradam
en bereiden ons voor op de zware, 3 km lange
klim naar Marmelete. Hier beginnen we aan de
afdaling om weer terug te keren naar Aljezu, een
lang geleden in de Xe eeuw door de Arabieren
gesticht stadje.

+ DETAILS
Vicentinakust
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O

In de “wieg” van de Portugese
ontdekkingsreizen starten we een route die
naar geschiedenis en avontuur smaakt. Over
de lange laan die aan het grootse, door prins
Hendrik de Zeevaarder geleide heldendicht
gewijd is, fietsen we langs het golfveld van
Boavista, getekend door het prachtige uitzicht op
het strand van Porto de Mós. Aangetrokken door
de weergaloze pracht van het Praia da Luz en het
strand van Burgau fietsen we het achterland in.

-26LAGOS

Afstand

51 km
Totaal
hoogteverschil

600 m

We steken de EN 125 over tot we bij Almádena
komen, een plaatsje dat qua landschap met
het karakteristieke dorpje Barão de São João
rivaliseert. In dit dorpje met zijn witte, door
de traditionele schoorstenen van de Algarve
bekroonde huizen klimmen we naar Portelas en
Odiáxere tot we bij het langgerekte zandstrand
Meia Praia komen. De rit eindigt in de jachthaven
van Lagos, van waaruit we de indrukwekkende
stadswallen zien.

+ DETAILS
Stadswallen van Lagos
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O

In de volksmond ook wel de “tuin” van de
Algarve genoemd, ontvangt de gemeente
Monchique ons voor een tocht die eindigt in
een van de beroemdste vakantieoorden in
het achterland van de regio. Als we het stadje
verlaten richting Portela da Viúva-Selão, fietsen
we over bochtige wegen om Fóia heen om te
genieten van een van de indrukwekkendste

-27MONCHIQUE

Afstand

51 km
Totaal
hoogteverschil

975 m

vergezichten over de bergen en de Vicentinakust.
In Portela do Vale dalen we via Casais in zuidelijke
richting af naar het plaatsje Senhora do Verde
tot we uiteindelijk Rasmalho en de hoofdweg
Portimão/Monchique bereiken. Op de terugweg
hangen we wat rond in het kuuroordplaatsje
Caldas de Monchique, waar de natuur ons tot
diepe rust brengt.

+ DETAILS
Monchique
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O

In het westelijkste puntje van de Algarve
strekt Vila do Bispo zich uit door het
natuurpark van het Zuidwesten van de
Alentejo en de Vicentinakust om ons te lokken
met zijn mooie, tussen de west- en zuidkust
gelegen stranden, kreken en baaien. Op deze
route ontdekken we eerst de dorpjes Raposeira,
Figueira en Budens om vervolgens via Barão de
São Miguel en Barão de São João verder naar het

-28v. do bispo

Afstand

61 km
Totaal
hoogteverschil

835 m

noorden te fietsen. In Bensafrim beginnen we
aan de klim naar Espinhaço de Cão. Tot aan de
andere kant van de berg is de weg breed. Verrast
door het plots veranderde landschap van de
Vicentinakust dalen we af naar de kleine dorpjes
Bordeira en Carrapateira. Na een milde helling
komen we bij een hoogvlakte aan, waar de
aanhoudende wind ons de intense geuren van de
nog wilde natuur toeblaast.

+ DETAILS
Vila do Bispo
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O

Het rustige water van de Atlantische oceaan
schildert het doek blauw, dat ons op een
deel van onze ontdekkingsreis langs deze
aangename route vergezelt. Vanuit Portimão,
de stad bij uitstek voor de liefhebbers van de
beroemde gegrilde sardine, fietsen we naar de
kust met als doel de mooie plaatsjes Ferragudo,
Carvoeiro, Benagil en Armação de Pêra. Vanuit

-29PORTIMÃO

Afstand

95 km
Totaal
hoogteverschil

1300 m

dit drukbezochte toeristische gebied in het
westen van de Algarve verlaten we over rustigere,
goed bestrate wegen de kust tot we bij São
Bartolomeu de Messines aankomen. Via de EN
124 bereiken we de historische stad Silves. Hier
doen we nieuwe energie op voor onze terugreis
naar Portimão, waarbij we Senhora do Verde en
Figueira aandoen.

+ DETAILS

Ferragudo
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-30ALVOR

O

Vanuit de gezelllige plaats Alvor, waar het
water van de zee en dat van de Ria elkaar
ontmoeten in een romantische baai, fietsen
we naar de haven van Lagos en naar Rasmalho
voor een tocht die ons naar het hoogste punt
van de Algarve brengt. Voordat we de top
van Fóia bereiken, laten we ons verleiden door
het landschap dat ons een weergaloos uitzicht
belooft na de 18 km lange klim naar 900 meter

Afstand

92 km
Totaal
hoogteverschil

2300 m

hoogte. Het gevoel van overwinning geeft ons
kracht tijdens de afdaling aan de noordzijde
tot aan de poorten van Monchique. We gaan
verder over een bochtige weg vol ups en downs
die ons om Fóia leidt. Bochten en een vochtig
wegdek vragen tot Casais al onze aandacht. Hier
beginnen we aan het laatste deel van de proef
die ons in Monchique achterlaat.

+ DETAILS
Fóia
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-31LAGOS

O

Met de Vicentinakust en het
Monchiquegebergte op de kaart aangekruist
beginnen we aan een bijzondere tocht,
geïnspireerd door de dappere zeelieden die
vanaf het mooie kustplaatsje Lagos historie
hebben gemaakt met de Portugese overzeese
expansie. De eerste uitdaging voltooien we,
nadat we Bensafrim zijn gepasseerd en het Serra
de Espinhaço de Cão hebben overwonnen om
de kust te bereiken. Een paar kilometer verderop
geven we toe aan de uitnodiging voor een

Afstand

125 km
Totaal
hoogteverschil

2440 m

cultureel bezoek aan het historische plaatsje
Ajezur, waar we energie opdoen voor een
lange klim naar Marmelete. In Portela do Vale,
waar de befaamde aardbeibrandewijn wordt
geproduceerd, bereiden we ons voor om het
hart van de bergen te betreden, terwijl we om
Fóia heen fietsen. Vanuit Monchique gaan we
verder naar Alferce en veroveren we de top van
Picota, waarna we aan onze heldhaftige terugreis
beginnen met bestemming Casais en Lagos.

+ DETAILS
Lagos
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O

Portimão is het vertrekpunt voor een proef
waarbij we een bezoek kunnen brengen
aan de bucolische streek Baixo Alentejo.
Al fietsend over de EN 125 tot aan Odiáxere
laten we de kust achter ons voor een lange trip
door het achterland. De eerste etappe duikt
net zo spontaan op als de kalme meren van de
Bravuredam, die wel lijken te concurreren met
het weelderige groen van de plaatselijke bossen.
Een idyllische plek om op adem te komen; om
bij Marmelete te komen moeten we namelijk

-32PORTIMÃO

Afstand

135 km
Totaal
hoogteverschil

2000 m

een steile helling op fietsen. Dit kleine dorp
plaatst ons voor een nieuwe uitdaging, omdat
een behoorlijk technische afdaling nogal wat
ervaring vereist. Daarna doorkruisen we al
stijgend en dalend de bergen, totdat we bij Nave
Redonda in de gemeente Odemira belanden. Op
de terugweg laten we ons betoveren door de
Odeloucadam. In Alferce beginnen we aan het
laatste deel van de tocht, waarbij we Caldas de
Monchique aan kunnen doen.

+ DETAILS
Monchique
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-33LAGOS

O

Vanuit de verte lijken ze wel hemelsblauw,
maar de bergen trekken ons juist met
hun verscheidenheid aan kleuren aan
voor een moeilijk traject vanaf de door
indrukwekkende, steile rotsen getekende
kust. Langs de Arãobeek fietsen we al vrolijk
stijgend en dalend in de richting van Odiáxere
naar het Internationale Autodroom van de
Algarve. Dit gaat zo door tot we bij Senhora
do Verde, Rasmalho en Porto de Lagos zijn. Bij
de Odeloucabeek beginnen we aan de 11 km

Afstand

163 km
Totaal
hoogteverschil

3330 m

lange klim naar de top van Picota, het op één
na hoogste punt van de regio (774 meter). Een
technische afdaling over een smalle weg doet
ons naar Monchique “afglijden”, voordat we bij
Chilrão komen na over een bochtige, naar de
bergen gekeerde weg om de top van Fóia te
zijn gefietst. Op het laatste deel van onze tocht
bezoeken we Aljezur, Carrapateira, Vila do Bispo
en Budens en begeven we ons weer op de
kustweg voor een paar heerlijke momenten op
de stranden van Burgau en Luz.

+ DETAILS
Lagos
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-34ALBUFEIRA

De idyllische plaatjes van de stranden zijn
onweerstaanbaar en reizen heel de wereld
over om kenbaarheid te geven aan een van
de meest gewilde toeristische bestemmingen
in Europa. Vanuit dit voormalige vissersdorp
vertrekken we richting São Bartolomeu de
Messines. De route is in het begin nog niet zo
zwaar. De plaatsjes Ferreira en Paderne liggen
aan de uitstekende weg die ons naar ons eerste
obstakel leidt: de 2 km lange klim naar Pico Alto.

Afstand

132 km
Totaal
hoogteverschil

2000 m

In het Serra do Caldeirão begeven we ons in de
avontuurlijke mallemolen van ups en downs over
wegen die ons ondanks de bochten het groene
landschap van dit deel van de Algarve laten zien.
De uitdaging wordt groter in de buurt van Freixo
Seco en de steile, 2,5 km lange klim over een
onregelmatig wegdek. Daarna moeten we op adem
komen om de hellingen van soms meer dan 15%
naar Vermelhos en Ameixial de baas te kunnen.

+ DETAILS
Barranco do Velho
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-35FARO

Het historisch centrum van de stad, waar
belangrijke voorbeelden van de bouwkundige
rijkdom van de regio liggen, zoals de
magnifieke kathedraal, kan het vertrekpunt
zijn voor een route die ons een fantastisch
uitzicht over de kust van de Algarve biedt.
De tocht gaat niet hoger dan 360 meter, maar
vormt door het voortdurende klimmen en
dalen een interessante uitdaging. Dit begint
al meteen na de eerste kilometers over vlak

Afstand

123 km
Totaal
hoogteverschil

1800 m

terrein met de zwaarste helling: de klim naar
de heuvel São Miguel. Ruim 3 km over een zeer
onregelmatig wegdek met hellingen van soms
wel 10% scheiden ons van dit weidse uitkijkpunt.
Hier doen we weer energie op voor de typische
mallemolen van de bergen. Goed begaanbare
wegen met weinig verkeer laten ons de top van
andere weelderige hoekjes bereiken: Barranco do
Velho, Alto Fica en Parragil.

+ DETAILS
Portela do Barranco (Salir)
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-36PORTIMÃO

De vele kleuren van de bergen concurreren
met het felle blauw van de kust en stimuleren
ons voor een energieke trip die in Portimão
start. Na de eerste kilometers over vlak terrein
en een brede weg komen we bij Rasmalho en
beginnen we aan de uitdagende, lange klim naar
Fóia, die bij Monchique moeilijker wordt. Pas
nadat we de 904 meter hoogte hebben bereikt,
beginnen we aan de afdaling naar Portela da

Afstand

135 km
Totaal
hoogteverschil

2300 m

Viúva, klaar voor nog een krachtinspanning.
De weg naar Marmelete kronkelt al stijgend
en dalend door de bergen en vraagt al onze
vaardigheid en aandacht. Zodra we de lange
afdaling naar Aljezur hebben voltooid, worden
we rijkelijk beloond met een spectaculair uitzicht
over de Vicentinakust. De training eindigt in het
Serra de Espinhaço de Cão na een traject over vlak
terrein en een 7 km lange, zachtglooiende klim.

+ DETAILS
Fóia
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-37TAVIRA

De kurkroute laat ons de mysteries van
de kurkeikcultuur en de productie van de
beroemde kurken uit de Algarve ontdekken
en opent de deur naar de gemeente São Brás
de Alportel. Dit is het eerste deel van een
route die eindigt in de door de Gilãorivier
doorkruiste stad. De uitdaging aangaand
met hellingen van soms wel meer dan 15%

Afstand

132 km
Totaal
hoogteverschil

2400 m

concentreren we ons op het voortdurende stijgen
en dalen, waardoor we ons ritme goed onder
controle moeten houden. De beklimmingen
van Cova da Muda, Montes Novos en Monte
da Ribeira maken deel uit van deze tocht. Het
eindpunt bereiken we na de top van Alcaria do
Cume en na de laatste 40 km lange afdaling door
het mooie landschap van de Sotavento.

+ DETAILS
Cachopo
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-38ALBUFEIRA

Vanaf de aanlokkelijke zandstranden van
Albufeira vertrekken we naar de eerste
etappe van een route die vaardigheid
en tijd vereist om het wonderbaarlijke
natuurspektakel te aanschouwen. Het doel
is om via Paderne, Benafim en Salir Picota te
bereiken en de obstakels van een bochtige,
maar goed begaanbare weg het hoofd te
bieden. Opeenvolgende korte, behoorlijke steile
hellingen zijn kenmerkend voor dit traject in het

Afstand

177 km
Totaal
hoogteverschil

3000 m

Serra do Caldeirão, waar we worden uitgenodigd
voor een bezoek aan de dorpjes Califórnia,
Vermelhos en Corte de Pinheiro. Verder fietsend
naar het noorden bereiken we de top van Malhão
en beginnen we vol enthousiasme aan de 20 km
lange hellingen die ons van São Bartolomeu de
Messines scheiden. De plaats Algoz duikt op het
laatste deel van de terugweg op, waarbij we altijd
goed op het verkeer moeten letten.

+ DETAILS
Silves
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-39FARO

In de regionale hoofdstad, die stedelijke
charme combineert met een landelijke
sfeer en de paradijselijke natuur van de
Ria Formosa, starten we een route over de
mythische wegen van de bergen van de
Algarve. Langs een door talrijke ups en downs
gekenmerkte route fietsen we een paar kilometer
over asfalt door het prachtige landschap van
het achterland, zoals de historische EN 2, een

Afstand

175 km
Totaal
hoogteverschil

3200 m

van de oudste wegen van Portugal. Het Serra do
Caldeirão doorkruisend, testen we onze kracht
en weerstand op de hellingen van Bordeira, Cruz
da Assumada, Barranco do Velho en Feiteira.
Verder profiteren we hier van de gelegenheid om
weer een bezoek te brengen aan merkwaardige
tradities in de plaatsjes Ameixial, Cortelha,
Cachopo en Martim Longo.

+ DETAILS
São Brás de Alportel
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-40PORTIMÃO

Dankzij de zachte temperaturen en de
stralende zon die heel het jaar in de Algarve
schijnt, kunnen we opgewekt deze heftige
bergproef aan. Zonder blijk te geven van de
moeilijkheidsgraad van deze route, is het eerste
deel stabiel tot Silves, een stad opgeluisterd door
zijn kasteel, één van de voorbeeldigste forten uit
de islamitische militaire bouwkunst in de regio.
Van hieruit vermenigvuldigen de lange, zware

Afstand

160 km
Totaal
hoogteverschil

4500 m

hellingen zich. Eerst over de weg van Sapeira,
waar we uitwijken naar Alferce, met in de verte
de Odeloucadam. De bossen van Monchique
brengen ons na al deze inspanningen weer op
kracht tijdens de 15 km lange afdaling vanaf
Fóia, die ons naar de zware, maar spectaculaire
helling naar Marmelete katapulteert. Vanaf Casais
genieten we kalm van het laatste deel van het traject,
met o.a. de beklimmingen van Picota en Pomba.

+ DETAILS
Kasteel van Silves
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-41TAVIRA

De serene bergen contrasteren met een
dynamische route die in Tavira begint.
Deze gemeente herbergt een waardevol
religieus erfgoed, dat terug te zien is in de
37 kerken die de plaats rijk is. Gekenmerkt
door een authentieke orografische carrousel
die zo karakteristiek is voor het achterland, zit
deze route vol uitdagingen die zich al meteen
voordoen, wanneer we naar Santa Catarina
da Fonte do Bispo fietsen en naar Alcaria do

Afstand

163 km
Totaal
hoogteverschil

2700 m

Cume afbuigen. De behoorlijk steile helling naar
Bemparece brengt ons na een paar kilometer
over een onregelmatig wegdek naar Bentos. De
volgende klim naar Vaqueiros en vervolgens
Martim Longo is lang. Eenmaal daar komen we
bij een uitstekende weg richting Alcoutim. Bij de
Portugese oever van de Guadiana rusten we uit
van deze fantastische oversteek die ons ook naar
Alcaria Fria en Cabeça Gorda brengt.

+ DETAILS
Bentos
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HellingEN
Vicentinakust
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O

HELLINGEN
West-Algarve

Midden-Algarve

Oost-Algarve

A

Helling van Padesca

F

Helling van Mú

J

Helling van Alcaria do Cume

B

Helling van Fóia

G

Helling van Malhão

N

Helling van Bentos

C

Helling van Pomba

H

Helling van Algibre (Picota)

O

Helling van Cerro
de São Miguel

D

Helling van Picota (Monchique)

I

Helling van Barranco do Velho

P

Helling van Faz Fato

E

Helling van Portela da Nave

L

Helling van Javali

Q

Helling van Monte da Ribeira

M

Helling van Bordeira
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zonas de subida
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Oostalgarve

Castro Marim
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J

Helling van Alcaria do Cume

N

Helling van Bentos

O

Helling van Cerro de São Miguel

P

Helling van Faz Fato

Q

Helling van Monte da Ribeira

-J-
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Afstand

10.6 km
Totaal
hoogteverschil

Alcaria Fria

337 m
Matige helling

Helling
van Alcaria
do Cume

3.18%
Categorie

3e cat.
Hoogte

Begin / 159 m

496 m

Bentos

-N-

Afstand

2.8 km
Totaal
hoogteverschil

172 m
Matige helling

Helling
van Bentos

6.25%
Categorie

3e cat.
Hoogte

Begin / 118 m

290 m
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-O-
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Afstand

3.5 km
Totaal
hoogteverschil

Alcaria Fria

298 m
Matige helling

8.59%

Helling
van Cerro
de São
Miguel

Categorie

2e cat.
Hoogte

Begin / 101 m

399 m

Km

Guadiana

-P-

Afstand

4.9 km
Totaal
hoogteverschil

158 m
Matige helling

3.2%

Helling
van Faz
Fato

Categorie

3e cat.
Hoogte

Begin / 81 m

239 m

Km
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-Q-
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Afstand

3.8 km
Totaal
hoogteverschil

Bergen van Tavira

221 m
Matige helling

5.76%

Helling
van Monte
da Ribeira

Categorie

3e cat.
Hoogte

Begin / 179 m

400 m

Km

Guerreiros do Rio
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MIDDENalgarve

Paleis van Estoi
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F

Helling van Mú

G

Helling van Malhão

H

Helling van Algibre (Picota)

I

Helling van Barranco do Velho

L

Helling van Javali

M

Helling van Bordeira

-F-
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Afstand

6.5 km
Totaal
hoogteverschil

Tôr (Loulé)

226 m
Matige helling

3.93%

Helling
van Mú

Categorie

3e cat.
Hoogte

Begin / 200 m

546 m

Km

Malhão

-G-

Afstand

2.4 km
Totaal
hoogteverschil

240 m
Matige helling

10.16%

Helling
van
Malhão

Categorie

2e cat.
Hoogte

Begin / 277 m

504 m

Km
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-H-
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Afstand

4.5 km
Totaal
hoogteverschil

Binnenstad van Loulé

196 m
Matige helling

4.32%

Helling
van Algibre

Categorie

3e cat.

(PICOTA)

Hoogte

Begin / 118 m

314 m

Km

Malhão

-I-

Afstand

6 km
Totaal
hoogteverschil

284 m
Matige helling

4.71%

Helling
van
Barranco
do Velho

Categorie

3e cat.
Hoogte

Begin / 200 m

484 m

Km
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-L-
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Afstand

7.1 km
Totaal
hoogteverschil

Malhão

255 m
Matige helling

3.59%

Helling
van Javali

Categorie

3e cat.
Hoogte

0,9%

Begin / 258 m

513 m

Km

São Brás de Alportel

-M-

Afstand

5.1 km
Totaal
hoogteverschil

236 m
Matige helling

4.63%

Helling
van
Bordeira

Categorie

3e cat.
Hoogte

7,6%

Begin / 81 m

317 m

Km
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WEST-

O

algarve

Fort van Beliche
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A

Helling van Padesca

B

Helling van Fóia

C

Helling van Pomba

D

Helling van Picota (Monchique)

E

Helling van Portela da Nave

-A-
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Afstand

4.9 km
Totaal
hoogteverschil

Aljezur

292 m
Matige helling

6.01%

Helling
van
Padesca

Categorie

3e cat.
Hoogte

Begin / 463 m

332 m

Km

Casais

-B-

Afstand

7.3 km
Totaal
hoogteverschil

425 m
Matige helling

5.79%

Helling
van Fóia

Categorie

2e cat.
Hoogte

Begin / 463 m

888 m

Km
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-C-
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Afstand

3.3 km
Totaal
hoogteverschil

Casais

266 m
Matige helling

8.08%

Helling
van Pomba

Categorie

2e cat.
Hoogte

Begin / 236 m

502 m

Km

Monchique

-D-

Afstand

11.3 km
Totaal
hoogteverschil

592 m
Matige helling

5.23%

Helling van
Picota

Categorie

2e cat.

(monchique)

Hoogte

Begin / 67 m

659 m

Km
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-E-
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Afstand

4.1 km
Totaal
hoogteverschil

Fóia

364 m
Matige helling

9%

Helling
van
Portela
da Nave

Categorie

1e cat.
Hoogte

Begin / 342 m

706 m

Km

Vicentinakust
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Geografische
ligging
De Algarve is de zuidelijkste regio van
Portugal en beslaat een gebied van ruim 4
899 km2, oftewel 5,5% van het Portugese
vasteland. Van noord tot zuid is de regio
30-40 km lang en van oost tot west ruim
130-150 km breed.
De gemiddelde hoogte van de Algarve is 150
m. Het hoogste punt is de 902 m hoge top van
Fóia, gevolgd door die van Picota met 774 m

(Monchiquegebergte). Ruim 23% van het totale
oppervlakte van de regio is lager dan 50 m. Het
gebied tussen de 50 m en 100 m hoogte is bijna
even groot (21%). De hoogtes tussen de 100
m en 300 m beslaan ongeveer 43% en slechts
12% van het gebied ligt boven de 300 m. De
gebieden boven de 500 m liggen alleen in het
Monchiquegebergte en nemen nog geen
1% in beslag.

1

3

De kust (Litoral)

De bergen (Serra)

Zuidwestelijk deel (Barlavento), waar de kliffen
uit rotsen bestaan, en Zuidoostelijk
deel (Sotavento) met zanderige kliffen en
uitgestrekte zandstranden.

Het noordelijkste deel van de Algarve beslaat drie
bergketens: het Serra de Monchique, het Serra
de Espinhaço de Cão en het Serra do Caldeirão.
Deze gebergten beslaan een gebied van ruim
50% van de regio en beschermen de stranden in
het zuiden tegen de wind uit het noorden en de
Atlantische invloeden. De Barlavento is het meest
aan deze invloeden blootgesteld.

2
Het achterland (Barrocal)
Het reliëf bestaat uit rijen bergen van oost naar
west met daartussen valleien.

Hoogte- en geomorfologische kaarten

Vicentinakust
Barrocal
76

Serra
Litoral

N. Sra. da Rochakerk (Lagoa)
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Klimaatbeschrijving
Volgens de klimaatclassificatie van Köppen
kan de Algarve als volgt worden ingedeeld:

Csa

CSB

gematigd klimaat met een
warme, droge ZOMER

gematigd klimaat met
een droge, milde zomer.

in het achterland van de Algarve
en de zuidkust van de Sotavento.

In de Algarve zijn er wat de neerslag betreft
geen grote verschillen tussen de weerstations
van Faro en Sagres. Het gemiddelde jaarlijkse
temperatuurverschil langs de kust (Sotavento/
Barlavento) is ongeveer 1 ºC (bijv. tussen Vila Real
de Santo António en Sagres). De gemiddelde
neerslag varieert naargelang de hoogte. In

Fóia wordt 1526,1 mm waargenomen bij een
hoogte van 902 m en de minste neerslag wordt
waargenomen op Praia da Rocha (454,6 mm) bij
een hoogte van 21 m. Wat de kuststrook betreft is
het gemiddelde jaarlijkse neerslagverschil echter
praktisch nihil.

Km
Maanden

1961-1990 | Weerstation Faro
Jaarlijkse gemiddelde temperatuur
Totale neerslag
78

Temperatuur °C

Km
Maanden

1961-1990 | Weerstation Sagres
Jaarlijkse gemiddelde temperatuur
Totale neerslag

Dec

Nov

Okt

Sep

Aug

Jul

Jun

Mei

Apr

Mrt

Feb

Neerslag mm

Jan

Dec

Nov

Okt

Sep

Aug

Jul

Jun

Mei

Apr

Mrt

Feb

Jan

Neerslag mm

Temperatuur °C

Grafieken
van de klimatologische normale
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Uit enkele studies en gegevens van de
afgelopen jaren blijkt dat het maandelijkse
gemiddelde en het aantal dagen met meer
dan 1 mm neerslag afgenomen zijn, maar dat,
wanneer het regent, de neerslag groter is.
Wat de wind betreft, hebben we van oktober
t/m maart hoofdzakelijk een west/zuidwestelijke
wind ten zuiden van de bergen van de Algarve.
De bekendste en meest typische wind van de
Algarve is de Levante die door zijn vochtigheid
en warmte prettig is in de winter, maar
oncomfortabel in de zomer.
Kortom, als we de waarden van een paar
klimatologische normen van Faro met die van
Palma de Mallorca vergelijken, dan kunnen
we daaruit concluderen dat de hoofdstad van
de Algarve in december, januari en februari
gemiddeld 1,7 ºC warmer is. Dit is o.a. te
danken aan het feit dat er in de wintermaanden
(december, januari en februari) op Mallorca
gemiddeld meer vorst is. Wat de gemiddelde
temperaturen in de winter betreft, hebben de
geanalyseerde steden de beste klimaatwaarden
voor het beoefenen van buitensporten, niet
alleen omdat ze weinig dagen met neerslag
hebben (gemiddeld 5 dagen met meer dan 1
mm neerslag in de wintermaanden december,
januari en februari), maar ook dankzij mildere
minimumtemperaturen en het aantal zonuren
(het aantal uren dat de zon op het oppervlakte
schijnt). Faro heeft op dit vlak meer dan
3000 zonuren per jaar, gemiddeld 200 uur
meer dan andere steden op het Europese
vasteland op dezelfde breedtegraad. Een

andere factor van belang is de hogere jaarlijkse
minimumtemperatuur (12,5 ºC), zelfs in de winter.
Faro
De maanden met de meeste neerslag zijn
november, december, januari en februari
met gemiddeld 94,1 mm neerslag. Dit is
ook de periode met de laagste gemiddelde
temperatuur. Januari is de koudste maand
(11,9 ºC), maar zelfs dan nog een van de
prettigste maanden op het vasteland van
Europa.
Sagres
Gezien de geografische ligging van Sagres zijn
de gemiddelde jaarlijkse temperaturen lager
door het verzachtende/regulerende effect van
de zee en het feit dat een groot deel van dit
gebied is blootgesteld aan de winden uit het
noorden.
Bij het vergelijken van gegevens over uit vervuiling
afkomstige fijne deeltjes in de atmosfeer heeft
Faro de laagste waarde. Hiermee bevestigt Faro
zijn positie als uitstekende bestemming voor
het beoefenen van lichamelijk veeleisendere
buitensporten in een omgeving die voor een
betere zuurstoftoevoer naar de longen zorgt. De
Algarve onderscheidt zich door de uitstekende
kwaliteit van de lucht volgens de AirQualityIndex IQAr 2012 en 2014. De regio heeft 95 en 97 punten
behaald, wat een continue positieve ontwikkeling
weergeeft van 2005 t/m 2012 (meer dan 90 wordt
als uitstekend beschouwd). Deze regio beschikt
over buitengewone omstandigheden. Van de 165
gemonitorde dagen hebben 138 dagen een goede
luchtkwaliteit, m.a.w. ruim 80% van de dagen.

Cavacosstrand (Olhão)
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VVV-kantoren

Oosten

centrum

Alcoutim
Rua 1.º de Maio
8970-059 Alcoutim
GPS: 37.471423, -7.471447
Tel.: (+351) 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt

Internationale Luchthaven van Faro
Aeroporto Internacional de Faro
8001-701 Faro
GPS: 37.019939, -7.967821
Tel.: (+351) 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt

Castro Marim
Mercado Local (Rua de São Sebastião)
8950-121 Castro Marim
GPS: 37.217257, -7.443782
Tel.: (+351) 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt

Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
GPS: 37.087416, -8.252978
Tel.: (+351) 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt

Monte Gordo
Avenida Marginal
8900-000 Monte Gordo
GPS: 37.178441, -7.450655
Tel.: (+351) 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
GPS: 37.097017, -8.471279
Tel.: (+351) 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700-349 Olhão
GPS: 37.025187, -7.841989
Tel.: (+351) 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt

Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000-269 Faro
GPS: 37.014739, -7.934715
Tel.: (+351) 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt

Internationale Brug van de Guadiana
A22 – Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
GPS: 37.236831, -7.437635
Tel.: (+351) 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt
Tavira
Praça da República, n.º 5
8800-329 Tavira
GPS: 37.125805, -7.650282
Tel.: (+351) 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt
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Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100-506 Loulé
GPS: 37.139073, -8.021448
Tel.: (+351) 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt
Quarteira
Praça do Mar
8125-193 Quarteira
GPS: 37.068110, -8.104187
Tel.: (+351) 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
GPS: 37.152438, -7.888509
Tel.: (+351) 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt
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Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300-000 Silves
GPS: 37.185663, -8.440556
Tel.: (+351) 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
GPS: 37.118968, -8.538511
Tel.: (+351) 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt

Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365-101 Armação de Pêra
GPS: 37.101578, -8.363360
Tel.: (+351) 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
GPS: 37.007772, -8.940281
Tel.: (+351) 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt

O

Westen
Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670-054 Aljezur
GPS: 37.315685, -8.803803
Tel.: (+351) 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt
Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
GPS: 37.130530, -8.593432
Tel.: (+351) 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt
Lagos
Praça Gil Eanes
8600-668 Lagos
GPS: 37.102775, -8.672714
Tel.: (+351) 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt
Monchique
Largo S. Sebastião
8550-000 Monchique
GPS: 37.316494, -8.555302
Tel.: (+351) 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt
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FIETSWINKELS
East Algarve Bike Hire
8800-120 Tavira
Tel.: (+351) 962 388 710
GPS: 37.124278, -7.646694
www.eastalgarvebikehire.com

Oosten
Avalanche Algarve Bikeshop
Avenida da Liberdade, Lote 19
8150-101 São Brás de Alportel
GPS: 37.157806, -7.889556
Tel.: (+351) 966 436 534
www.avalanchebikeshop.wix.com/absalgarve
LIKE A PRO
Urbanização Via Mourisca, Bloco A, Loja 1
8700-140 Olhão
GPS: 37.033861, -7.839806
Tel.: (+351) 289 701 750
www.likeapro.com.pt
On The Rocks Bike Shop
Rua Almirante Reis, nº 92
8700-364 Olhão
GPS: 37.027667, -7.843917
Tel.: (+351) 289 701 189
www.ontherocksbikeshop.pt
AllBikes
Estrada Nacional 125, nº 178, R/C Dto
8700-221 Olhão
GPS: 37.032139, -7.847111
Tel.: (+351) 289 997 319
www.jorbi-bikes.com
BICISTOI
Estrada Nacional 125, nºs 60-62-64-66-72
8700-136 Olhão
GPS: 37.035472, -7.836583
Tel.: (+351) 289 702 788
Abílio Bikes – Shop & Rentals
Rua João Vaz Corte Real, n º 23 A
8800-351 Tavira
GPS: 37.127806, -7.650306
Tel.: (+351) 281 323 467
www.abiliobikes.com
My Bike
EN 125 - Edifício Amarelo (Bij het stoplicht),
8950-414 Altura
GPS: 37.180667, -7.503861
Tel.: (+351) 962 933 533

82

centrum
G-Ride Faro
Urbanização S. Luís, Edifício C, Loja 4,
8005-000 Faro
GPS: 37.025037, -7.920972
Tel.: (+351) 289 812 080
www.g-ridebike.com
Ruas Bike
Rua Francisco Sá Carneiro, Urbanização Lagoalar, Lote F
8400-386 Lagoa
GPS: 37.137611, -8.022861
Tel.: (+351) 282 353 382 / (+351) 914 479 665
www.facebook.com/RuasBike123910407670831/?fref=ts
Bike Sul - Guia
Rotunda da Guia, Estrada Nacional 125,
8200-440 Guia-Albufeira
GPS: 37.128556, -8.301151
Tel.: (+351) 289 561 310
www.bikesul.pt
Bike Sul - Messines
Rua Cândido dos Reis, n.º 62,
8375-105 São Bartolomeu de Messines
GPS: 37.256306, -8.284111
Tel.: (+351) 289 561 310
www.bikesul.pt
Bikeland
Cascalheira, Estrada Nacional 125, Quatro Estradas,
8125-018 Quarteira
GPS: 37.100167, -8.064917
Tel.: (+351) 289 358 379
www.bikeland.pt
MegaSport
Campina de Baixo, Centro Industrial Nascente, Area C,
Lote 6 E -272
8100-272 Loulé
GPS: 37.126611, -8.040750
Tel.: (+351) 289 393 044
www.megasport.pt
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S Bikes Bike Shop
Avenida Andrade de Sousa
Edifício Serpa Pinto, Bloco B, Loja 1
8100-720 Loulé
GPS: 37.100222, -8.059889
Tel.: (+351) 289 463 219
www.sbikes.pt
Freebike Shop
Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Bloco 2 R/C Dto
8100-578 Loulé
GPS: 37.135806, -8.019472
Tel.: (+351) 289 412 314
Duas Rodas Bike Store
Rua 1 de Dezembro, n.ºs 6 e 10
8100 Loulé
GPS: 37.137611, -8.022861
Tel.: (+351) 289 432 380
www.lojaduasrodas.com
Martin’s E-Bike
Avenida Duarte Pacheco, n.º 48,
8135-104 Almancil
GPS: 37.084778, -8.021528
Tel.: (+351) 289 098 603
www.martinsebike.com
Funbike Algarve
Estrada Nacional 125, Sítio das Benfarras, n.º 510-A
8100-068 Boliqueime
GPS: 37.117000, -8.121944
Tel.: (+351) 289 322 215 / (+351) 913 943 288
www.funbike.pt
Bike Algarve
Estrada Nacional 125, n.º 42 - 46 Patacão
8005-511 Faro
GPS: 37.048306, -7.952667
Tel.: (+351) 289 865 672
www.bikealgarve.com
Roda Faro
Rua Aboim Ascensão, n.º 56,
8000 Faro
GPS: 37.021500, -7.936500
Tel.: (+351) 289 813 943
www.facebook.com/roda.faro
LisaBikes
Alcaria Branca, Apartado 6033
8006-801 Estoi
GPS: 37.103722, -7.878611
Tel.: (+351) 966 327 505
www.lisabikes.com

MTB Algarve
Avenida da Républica, n.º 124 Cave
8000-078 Faro
GPS: 37.017528, -7.937389
Tel.: (+351) 919 733 866
www.mtbalgarve.com
Swift Momentum Sport
Casa Rosa Brava, Sítio do Paraíso
8400-558 Carvoeiro-Lagoa
GPS: 37.099500, -8.476500
Tel.: (+351) 922 011 153
www.swiftmomentumsports.com
Algarve Bike HolidayS
Av. da Liberdade, 144
8200-002 Albufeira
GPS: 37.090919 ; -8.254522
Tel.: (+351) 289 589 048
www.algarvebikeholidays.com

O

Westen
G-Ride Portimão
Estrada de Monchique,
8500-331 Portimão
GPS: 37.163904, -8.533341
Tel.: (+351) 282 180 798 / (+351) 966 928 159
www.g-ridebike.com
Xtreme Lagos
Rua da Gafaria, Lote 11, Letra O
8600-545 Lagos
GPS: 37.097556, -8.676111
Tel.: (+351) 282 760 978
www.xtremesports.wordpress.com
OneBike
Rua Cidade Damão, Lote 3
8500-579 Portimão
GPS: 37.144944, -8.548528
Tel.: (+351) 282 031 457
www.onebike.pt
Torrado Bikes
Urbanização Alto Alfarrobal, Bloco 1, Loja 2
8500-791 Pedra Mourinha-Portimão
GPS: 37.143667, -8.550500
Tel.: (+351) 282 416 160
www.facebook.com/torradobikes
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