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Strand Praia da Rocha



De Algarve in het kort
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Stranden van Praia Verde en Cabanas

Tavira, het romantische Venetië van Portugal

Ria Formosa Natuurpark

De markt van Olhão, gelegen aan het water

Loulé

De gouden driehoek van Vilamoura, Quinta do

Lago en Vale do Lobo

Albufeira - inclusief Gale, Guia, Salgados,

Paderne Armacao de Pera en Porches

Carvoeiro, Praia da Marinha en Benagil Cave

Het kasteel van Silves, de voormalige Arabische

vesting uit de elfde eeuw

Vissersdorp Ferragudo

Portimão, Praia da Rocha en het karakteristieke

vissersdorp Alvor

Monchique gebergte

Lagos

De westkust met Sagres, Vila do Bispo, Aljezur

en Odeceixe

Deze plekken mag je
niet missen



 
 

1. MEDITERRAAN KLIMAAT
2. BESTE STRANDEN VAN EUROPA

3. UITSTEKENDE WATERSPORTFACILITEITEN
4. GASTRONOMISCHE HOTSPOT
5. HOGE KWALITEIT GOLFBANEN

6. PRACHTIGE NATUUR VOOR WANDELEN, FIETSEN EN
VOGEL SPOTTEN

7. RECHTSTREEKSE VLIEGVERBINDINGEN
8. HOGE KWALITEIT INFRASTRUCTUUR

9. BREED SCALA AAN ACCOMMODATIES
10. UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

De zeven hangende valleien

Tien redenen om de Algarve te kiezen als
volgende vakantiebestemming
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      De Algarve is de meest zuidelijk gelegen regio van het Portugese
vasteland en is het hele jaar door zonzeker. De totale oppervlakte is

ongeveer 5.000 km2 (vergelijkbaar met Noord-Brabant). Het gebied heeft
een kustlengte van ruim 200 kilometer. Door de geografische ligging heeft
de Algarve een prettig Mediterraan klimaat en biedt het bezoekers maar

liefst 300 dagen zon per jaar! Met een gemiddelde wintertemperatuur van
15 graden is het ook een prima overwinter bestemming. Naast het

Atlantische kustgebied heeft de regio een interessant achterland met drie
bergketens: Monchique, Espinhaço Cão en Caldeirão. Deze bergen
bestrijken de helft van de Algarve en beschermen de kust tegen de

koudere noordenwind.

Bergketen Monchique

Gunstige ligging
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Kasteel van Silves

 
In de Algarve zijn sporen te vinden van de
Romeinse beschaving, gevolgd door de Moorse en
uiteindelijk de christelijke. De Algarve dankt zijn naam
aan de Moren, die het land ‘Al-Gharb’ noemden, wat
simpelweg ‘het westen’ betekent. Ruim zes eeuwen
stond de regio onder Moors bestuur. De invloeden
hiervan zijn nog overal terug te vinden in de
architectuur en in de namen van de steden en de
dorpen.
 
In de dertiende eeuw werden de Moren verdreven
door koning Alfons III en werd de regio onderdeel van
het koninkrijk Portugal. Aan het begin van de vijftiende
eeuw beleefde Portugal zijn hoogtijdagen van de
ontdekkingsreizen. De beroemde ontdekkingsreiziger
Hendrik de Zeevaarder (Infante Dom Henrique)
vertrok regelmatig vanuit Zuid-Portugal en zijn naam
wordt in de kustplaatsen Lagos en Sagres nog altijd
geëerd. Bezoekers worden in deze plaatsen
regelmatig aan de gouden periode herinnerd. Verder
staat een trip naar Aljezur, Silves, Tavira, Castro
Marim, Alcoutim, Loulé en Faro garant voor een indruk
vande grootsheid van de Portugese geschiedenis, die
in elk museum, kerk, fort en kasteel is terug te vinden.

Rijke geschiedenis
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De traditionele gerechten in de Algarve bestaan

uit veel vis en zeevruchten. De specialiteit van de regio
is cataplana, een bouillabaisse. Kruiden en specerijen

ontbreken ook niet in de regionale keuken: saffraan, paprika,
laurier, koriander en meer. Fijnproevers kunnen terecht bij

één van de diverse sterrenrestaurants in de regio.

Cataplana de Marisco:
rijst met schaal- en

schelpdieren

Gastronomie
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Europe’s leading beach destination in 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 and 2019 -World Travel Awards

Best hiking destination in Europe by Europe’s Best Destinations – Seven Hanging Valleys trail, Lagoa

International Marina of the Year 2018/19, Marina de Vilamoura  - Yacht Harbour Association Marina Awards

Portugal – Worlds Leading destination 2018

Best European Region in Tourism and Gastronomy 2018", European Council of Food and Wine Confraternities

(CEUCO)

Best Beach In Europe 2018", European Best Destinations

Best Beach Destination 2017", Mondo magazine

Best Golf Destination Continental Europe 2017, 2018, 2019 & 2020, Today’s Golfer Travel Awards

Best Value Golf in Continental Europe 2017 & 2015", Today’s Golfer Travel Awards

Highly Commended - Best Destination for Families - Short-haul 2016”, Family Traveller

“World Golf Destination of the Year”, 2006 & 2014 & 2020 - IAGTO (International Association of Golf Tour

Operators)

Algarve in de prijzen
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World's Leading Fine Dining Hotel Restaurant 2018” & “Europe's

Leading Boutique Resort 2018”, Vila Joya

World’s Leading Luxury Leisure Resort 2018 ” & “Europe's

Leading Lifestyle Resort 2018”, Conrad Algarve

Europe's Leading Beach Resort 2018”, Hotel Quinta do Lago

Europe's Leading Family Resort 2018“, Ria Park Hotel

Europe's Leading Luxury Hotel & Villas 2018 ”, Vila Vita Parc

Europe's Leading Resort Villas 2018”, Dunas Douradas

Europe's Most Romantic Resort 2018”, Monte Santo Resort

Algarve in de prijzen

Monte Santo Resort
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De Algarve heeft ruim 100 zandstranden, die
zich uitstrekken over een lengte van meer dan 200
km. De Atlantische Oceaan is hier warmer dan
elders in Portugal en dat maakt de regio erg
populair. In 2019 zijn maar liefst 88 stranden
beloond met de zogeheten Blauwe Vlag, een
kwaliteitslabel van de Blauwe Vlag Associatie
Europa (meer informatie op blueflag.global).
Daarnaast hebben dit jaar ook 4 havens een blauwe
vlag ontvangen.
 
In juni 2019 ontving de Algarve voor de zesde keer
de World Travel Award voor beste strand-
bestemming van Europa. In 2018 stond het
prachtige Praia do Carvoeiro genoteerd in de lijst
van ‘Beste Stranden van Europa in 2018’, een
ranglijst van European Best Destinations. Carvoeiro
Beach werd uit 280 Europese stranden gekozen,
door ruim 10.000 internationale reizigers. Strand Carvoeiro

Stranden en achterland
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Ook in de bekende Tripadvisor Travellers Choice
2019 komt de Algarve terug, met maar liefst 3
noteringen in de Top-25 Beste Stranden van
Europa. Op nummer 3 staat Falésia Beach in
Olhos d'Agua, op nummer 17 staat Praia da
Rocha en Praia do Camilo in Lagos is terug te
vinden op nummer 22. Falésia Beach in Olhos
d'Agua is zelfs terug te vinden in de Top-25
Beste Stranden ter Wereld, op nummer 11.

Praia da Falésia in Top 25 Beste Stranden ter Wereld
van Tripadvisor “Klassieke stranden van de Algarve
inclusief zand, kliffen, rotsen, grotten... je vindt het hier
allemaal. Plus glashelder water en een grote
verscheidenheid aan zeedieren”
 
Beste tijd om te bezoeken: april – oktober.

Strand Praia da Falésia
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De Algarve heeft acht stranden die toegankelijk zijn
voor mensen met een handicap; Salema, Meia Praia, Porto
de Mos, Luz, Alvor, Quarteira, Monte Gordo en Manta Rota.
Deze stranden beschikken over paden voor rolstoelen,
gehandicaptentoiletten en aangepaste restaurant
voorzieningen.

Strand Meia Praia

Toegankelijk met een handicap
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De Algarve is een
golfbestemming bij uitstek.
Met een verscheidenheid aan
golfbanen, die geliefd zijn
om zowel de kwaliteit als de
prachtige ligging, is de Algarve
een favoriete bestemming
voor golfliefhebbers uit heel
Europa, zowel voor beginners
als voor professionals.

Golfbaan Algarve

Golf
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Niemand kan de Algarve verlaten zonder
enkele bijzondere souvenirs. Het handwerk en
aardewerk van de regio is uniek. Hout is één van de
belangrijkste producten waar ambachtslieden wel
raad mee weten. In Monchique kun je de mooiste
houten karren en stoelen zien, in Lagoa houten
miniatuur vissersboten en in het plaatsje Aljezur
worden mooie houten lepels gemaakt. De houten
karren worden niet vaak meer gebruikt, maar zijn wel
erg decoratief en leuk om toeristen in te vervoeren.
Of ga op zoek naar het kleurrijke aardewerk,
keramiek of decoratieve wandtegeltjes. 

Ambacht

Aardewerken uit de Algarve 15



Lagoa heeft alles in de mooiste kleuren blauw,
Porches en Almancil hebben genoeg keus in
servies en Lagos is de plek voor Algarviaanse
waterkannen. Ook is men in de Algarve trots op het
koper en het smeedijzer. Je kunt smederijen
bezoeken en zien hoe ze de mooiste voorwerpen
maken, zoals de cataplana. Je ziet hun werk ook
terug in de sierlijke hekken en balkons van de
Algarve.
 
Een ander souvenir dat mee moet is een
prachtig geweven stof. Het zijn nog voornamelijk
de vrouwen die thuis weven, maar bij het
voorbereiden van de wol en het linnen helpt
het hele gezin. Een mooie deken uit de Serra
de Monchique is een must, of ga langs bij de
weverijen in de Serra do Caldeirão of Alcoutim.

Pottenbakkerij uit Porches
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Faro, de hoofdstad van de Algarve,
heeft een internationale luchthaven
(IATA-code FAO). Een rechtstreekse
vlucht vanaf Schiphol duurt circa 3 uur.
Vanuit Nederland vliegen de volgende
maatschappijen naar Faro (juni 2019):
 
Amsterdam
Transavia (rechtstreeks)
Corendon (rechtstreeks -
seizoensgebonden)
TUI (rechtstreeks - seizoensgebonden)
TAP (1 stop)
 
Eindhoven
Ryanair (rechtstreeks)
TUI (rechtstreeks - seizoensgebonden)
 
Rotterdam
Transavia (rechtstreeks)
TUI (rechtstreeks – seizoensgebonden) Plein in Faro

Luchtvaartmaatschappijen
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Dit jaar kun je in de Algarve ook als het weer
een keer niet meezit nog steeds genieten van
wateractiviteiten dankzij een nieuw overdekte
waterpretpark dat binnenkort geopend wordt
bij het Aquashow Park in Quarteira. Het park

is het eerste indoor waterpark van het Iberisch
schiereiland. In het reuzenpark worden

attracties ontworpen voor het hele gezin. Denk
hierbij aan waterglijbanen, massagestralen,

een spa en vele jacuzzi's.
 

Het eerste overdekte waterpark in
Portugal opent in 2020 in de Algarve

18

Het laatste nieuws &
updates uit de Algarve



Longevity Wellness Worldwide is marktleider
op het gebied van spa-, wellness- en

gezondheidsdiensten en streeft nar unieke
wellness- en vakantie-ervaringen in het hart

van de Algarve in Portugal. Elk van de
programma's van Longevity is zorgvuldig

onderzocht om een gerichte focus te leggen
op de welzijnsbehoeften van elk individu. Een
derde pand zal in de zomer van 2019 worden
toegevoegd aan de lijst: het Longevity Health

& Wellness Hotel, gelegen in Alvor.

Drie unieke wellness
bestemmingen in de Algarve

Zomer 2019: opening Longevity Health &
Wellness Hotel

Photo credits: Instagram
@longevitycegonhacountryclub

Longevity Cegonha
Country Club
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Drie unieke wellness
bestemmingen in de Algarve

Longevity Cegonha Country Club 
Longevity Cegonha Country Club ligt in de Gouden Driehoek
van de Algarve en is een charmant en gezellig hotel gericht
op volwassenen (met uitzondering van Pasen en de zomer).
Het hotel ligt verscholen in de rustige groene omgeving van
het beschermde gebied van Vilamoura. De Longevity
Cegonha Country Club is de ideale bestemming voor
diegenen die willen opgaan in een wellness-retraite, en biedt
betaalbare high-impact spa & wellness-programma's.

Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa 
Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa biedt een unieke
combinatie van Thalassa, Spa en ultramoderne Wellness & Anti-
Ageing-oplossingen in een luxe recreatieoord aan zee. Dit resort ligt
te midden van 11 hectare aan weelderige tuinen en biedt directe
toegang tot een afgelegen strand. Het is de thuisbasis van een van
de beste thalassotherapie centra ter wereld. Aangevuld met vijf
buitenzwembaden met zoet- of zeewater, vier tennisbanen en twee
uitstekende restaurants.

Longevity Health & Wellness Hotel 
Juni 2019: de opening van de derde Longevity Wellness
Worldwide-accommodatie is het 5 * Longevity Health & Wellness
Hotel. Dit ultramoderne wellnesscentrum ligt in Alvor, en is het
eerste in zijn soort dat moderne geneeskunde combineert met 
de meest geavanceerde wellness- en preventieve
diagnostica, therapieën en programma's.

Longevity Cegonha
Country Club
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Iberostar Selection heeft in maart 2019 een nieuw
vijfsterren (familie)hotel geopend in Lagos. Het
hotel heeft de perfecte ligging direct naast het
"Meia Praia" strand en is slechts 4 kilometer

verwijdert vanaf de stad Lagos. Ook zijn
verschillende golfbanen te vinden binnen een

afstand van 20 minuten. Het hotel beschikt over
verschillende restaurants en een All-inclusive
service is mogelijk. Ook zijn er verschillende
activiteiten aanwezig zoals een volledige spa
inclusief sauna en jacuzzi's, een conference

ruimte voor vergaderingen en evenementen en
kunnen er verschillende activiteiten en workshops

worden gedaan. Ook niet te missen is het
verwarmde zwembad. 

Opening nieuw Hotel
Iberostar Selection Lagos

IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE
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Pestana Blue Alvor eerste 5*
all-inclusive in de Algarve

Pestana Blue Alvor is de eerste 5 * all-inclusive die in de
Algarve wordt geopend. Vanaf 1 mei kunnen er boekingen

worden gemaakt, waarbij gezinnen de belangrijkste doelgroep
zullen zijn.

 
Alle maaltijden zijn inbegrepen en het hotel biedt 450 kamers,
6 zwembaden, een spa, een fitnesscentrum, een kinderclub, 3
restaurants en 2 bars en een buitensport gedeelte. Het hotel
ligt op een paar meter afstand van Pestana Alto Golf en 10
minuten lopen van het beroemde "Praia dos Três Irmãos".

 
 

Photo credits: website
www.pestana.com
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Pestana Blue Alvor eerste vijf-sterren hotel
van de Algarve



Seven Hanging Valleys beste
wandelroute van Europa

European Best Destinations heeft de
Algarve's Seven Hanging Valleys
wandelroute verkozen tot beste

wandelroute van Europa. De ranglijst is
gebaseerd op stemmen van meer dan

28.000 reizigers uit 153 landen. De
kustroute bij Lagos wordt omschreven als  

"adembenemend, onvergetelijk en een
van de mooiste wandelingen in Europa".

 Seven Hanging Valleys Route is verkozen
tot de beste wandelroute van Europa!
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Vila Vita Spa 3e beste spa ter
wereld 

VILA VITA Parc Resort & Spa door Condé
Nast Traveler uitgeroepen tot 3e beste spa

ter wereld
Het in 2019 volledig gerenoveerde kuuroord van

VILA VITA Parc Resort & Spa staat op de derde plek
van beste spa's ter wereld bij de Readers' Choice

Awards van Condé Nast Traveler.  
 

De ultramoderne spa van 1600 m² was de eerste die
het prestigieuze merk Sisley in Portugal

introduceerde en is een heiligdom van welzijn en
rust, met een eigentijds ontwerp geïnspireerd op de

fenomenale grotten van de regio, versierd met
natuursteen en ontspannende tinten blauw en groen,
als afspiegeling van de nuances van de Atlantische

Oceaan.
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Algarve uitgeroepen tot beste
strandbestemming 2019

Voor de 6e keer is de Algarve uitgeroepen
tot Europe’s Leading Beach Destination bij
de World Travel Awards. De World Travel
Awards (WTA’s) werden voor de 26e keer
uitgereikt en worden gezien als de meest
prestigieuze toerisme-awards wereldwijd. 

Algarve beste strandbestemming 2019
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Algarve flink in de prijzen als
golfbestemming

De hotspot voor golfers in Zuid-Portugal is in oktober
2019 uitgeroepen tot 'Golfbestemming van het Jaar
2020' en heeft daarbij meerdere golfbestemmingen

van wereldklasse achter zich gelaten. De prestigieuze
onderscheiding wordt uitgereikt door de International

Association of Golf Tour Operators (IAGTO), de
wereldwijde handelsvereniging voor golftoerisme. Meer

dan zevenhonderd golf-touroperators - die de sector
door en door kennen - uit ruim zestig landen hebben

hun stem uitgebracht. Samen kwamen zij tot hun
oordeel, waarmee de Algarve de eerste plaats op de

wereldranglijst inneemt.

De Algarve wint de prijs beste Golf
bestemming ter wereld!
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       Pittoresk en uitbundig,
modern en authentiek, net als

heel de Algarve zijn ook de
dorpen en steden zeer divers
en uitnodigend. Een overzicht

van de belangrijkste steden, van
west naar oost, op een rijtje;

Fort in Sagres van
Hendrik de Zeevaarder

De plaatsen in de Algarve
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Sagres is een plaats in
het westen van de Algarve, bij
Kaap Sint-Vincent, het meest
zuidwestelijkste punt van het
Europese vasteland. De naam van
het dorp is afgeleid van ‘Sagrado’
wat heilig betekent. De haven
van Sagres is persoonlijk door
Hendrik de Zeevaarder gesticht.
De natuurlijke schoonheid van de
stranden, de hoge klippen die direct
in contact staan met de zee en de
rijkdom van het lokale historische
erfgoed zijn de belangrijkste
kenmerken rond deze regio.
Tevens biedt Sagres het begin- en
eindpunt van twee belangrijke
routes die de Algarve doorkruisen;
Rota Vicentina en Via Algarviana.

Fort in Sagres van
Hendrik de Zeevaarder

Sagres
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Lagos betekent ‘meer’ in het Arabisch
en biedt alles wat je nodig hebt om van een
heerlijke standvakantie te genieten. Maar er is
nog veel meer te zien en te beleven in het 19.000
inwoners tellende stadje. Tijdens een wandeling
door de straten van het historisch centrum
proef je de charme van de eeuwenoude stad.
De kerk Igreja de Santo Antonio doet verrassen
met haar interieur van verguld houtsnijwerk
en azulejos. Het Museum Municipal ernaast
bezit interessante archeologische vondsten en
een collectie sacrale kunst. In Lagos bevindt
zich ook de eerste slavenmarkt van Europa,
een indrukwekkende markt waar vroeger de
eerste slaven uit Afrika werden doorverkocht.
 

Downtown Lagos

Lagos

  
Op zoek naar het beste uitzicht over de
stad? Beklim de oude stadsmuren voor een
panoramisch uitzicht over de stad, de baai en
de heuvels van de Serra de Monchique. Lagos
ligt ongeveer 35 kilometer ten oosten van Kaap
Sint-Vincent: het meest zuidwestelijke puntje
van het Europese vasteland. Langs de prachtige
kustlijn tref je ‘Pontada Piedade’, een reusachtige
rotsformatie uitgehold door de zee. De felle
oker gele en rode kleuren van de rots vormen
een schitterend contrast met de kristalblauwe
zee. Met een boot vanaf het water is dit
natuurverschijnsel het best te aanschouwen. 29



 
Monchique, één van de hoogst
gelegen dorpjes van Portugal, ligt
ongeveer vijftien kilometer landinwaarts in
de Algarve. Het staat, met zijn natuurlijke
bron, vooral bekend als wellness-oord.
Het dorpje kenmerkt zich door straatjes
met hobbelige kinderkopjes die zich
omhoog slingeren richting de berg.
Het is een mooi dorpje met veel 18e en
19e-eeuwse huizen. Het centrale plein
is erg sfeervol met zijn fonteinen en
mooie bloemperken. Alleen al de rit naar
boven, door de prachtige natuur, is een
bezoek aan Monchique meer dan waard.

Monchique

 Hoogste punt: Foie
Het hoogste punt van de Algarve, de 902 meter hoge
berg Foie, ligt op steenworp afstand van Monchique.
Vanaf dit punt heb je een fenomenaal uitzicht over
de Algarve en de oceaan. Aan de andere kant kun

je op heldere dagen zelfs Lissabon zien liggen.

Een van de vele straatjes
in Monchique
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Gelegen op een heuvel van het gebergte Serra de Monchique,
dankt de stad Silves haar stichting en ontwikkeling aan de rivier
Rio Arade. Een belangrijk communicatiekanaal dat al volkeren
trok tijdens het IJzeren Tijdperk, 3000 jaar voor Christus. Silves
was de hoofdstad van de Algarve tijdens de Arabisch bezetting.

Hieraan heeft de stad zijn statige herenhuizen en indrukwekkende
rode kasteel te danken. Het kasteel wordt beschouwd als het
mooiste islamitische militaire bouwwerk in Portugal en het is

ook het grootste van de Algarve. De torens en vestigingsmuren
dienden als verdediging van het grondgebied. Tegenwoordig
zijn het uitstekende uitkijkpunten over de vruchtbare velden
met sinaasappelbomen aan de oevers van de rivier Arade.

Het rode kasteel
van Silves

Silves
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Bekend vanwege de mooie
witte zandstranden, bijzondere
kleuren en tinten van de rotsen
en kliffen. Albufeira is wellicht de
bekendste plaats in de Algarve. Dit is
een plek waar mensen leven in het
vakantieritme en genieten van de vele
zonuren. Hoewel de ontwikkelingen
door de eeuwen heen een toeristisch
centrum van Albufeira maakte, heeft de
stad haar charmante aard behouden.
In de smalle en steile straatjes van het
historische centrum staan nog steeds
pittoreske huisjes, een betoverend
Moorse boog bij Travessa da Igreja
Velha en de eerste kerk van het stadje.

Het historische
centrum van Albufeira

Albufeira
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       Alte is een pittoresk plaatsje in het binnenland van de
Algarve, ten noorden van Albufeira aan de N124. Het is een

typisch Algarviaans dorpje met witte huizen en smalle straatjes
aan de voet van de Serra do Caldeirão. Rust uit met een

drankje in één van de vele gezellige kleine cafés rondom de
dorpskerk. Net ten oosten van Alte bevinden zich de bronnen

waar het plaatsje bekend om staat, vooral het gebied rond
Fonte Pequena (kleine bron) is erg mooi: een brug over het
water, het begin van een serie watervallen uit de heuvels en

een grasvlakte aan de oevers om te picknicken.

Fonte pequena

Alte

33



 
Eén van de leukste historische plaatsjes van

de Algarve met tal van interessante overblijfselen
is Loulé. Het middeleeuwse kasteel, restanten
van de oude stadsmuur, smalle witte straatjes,
talloze kerken en kloosters en de minaret van
een oude moskee bepalen het beeld van het

stadje. Loulé heeft een gezellig centrum waar
je heerlijk kunt ronddwalen door de smalle

steegjes en waar je je kunt laten verrassen door
leuke oude huisjes, binnentuinen en kapelletje.
Een bezoek aan de markt, gebouwd in Moorse

stijl uit begin 20e eeuw, mag niet ontbreken.
Ga ook naar het Praça da República en zie

de overdadige rijkdom van het verleden.

Fontein in het
centrum van Loulé

Loulé
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  Faro is sinds 1756 de hoofdstad van de

Algarve en daarmee de toegangspoort voor
iedereen die met het vliegtuig in de streek

aankomt. Een wandeling door de geschiedenis
van Faro begint in het hart van de oude stad.
Daar liggen de kathedraal, het bisschoppelijk

paleis (uit de 17e eeuw) en de Arco da Vila.
Buiten de stadsmuren liggen de kerken Igreja de
S. Francisco (18e eeuw), Igreja de São Pedro en

Igreja do Carmo. Zij maken het geheel van
religieuze gebouwen compleet. De meest

geliefde plekjes in de stad zijn de tuinen van
Jardim Manuel Bívar en de elegante en
levendige straat Rua de Santo António

(voetgangerszone) met talrijke winkels en
restaurants. Op de gemeentelijke markt (Largo

Sá Carneiro) zijn verse producten en
kunstnijverheidswerk te vinden. Het uitzicht op

zee en de zoutbanken vanaf de kapel Ermida de
Santo António zijn ook zeker een bezoek waard.

 
 

De stadsmuur van Faro

Faro

35



 
 
Het strand (ca. 8 km buiten Faro) bestaat uit
een brede zandtong, die van het vasteland
gescheiden wordt door de Ria. Aan het strand
is voor vermaak gezorgd en zeilers vinden hier
uitstekende condities om hun favoriete sport te
beoefenen. Toeristen kunnen van hieruit ook
heerlijke uitstapjes per boot maken of
ontspannende wandelingen maken. De
eilanden rond Faro zijn karakteristiek voor deze
stad, die als het ware omhelsd wordt door de
Ria Formosa. Op het eiland Culatra, op
ongeveer 45 minuten varen vanuit Faro, ligt het
meest zuidelijke puntje van het Portugese
territorium. Daar staat de vuurtoren van de
kaap Santa Maria, die zelfs vanaf Faro duidelijk
te zien is.

Downtown Faro
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Op 25 minuten landinwaarts rijden vanaf Faro ligt São Brás
de Alportel. Het is een kalm en vredig stadje met een gastvrije

bevolking. Tussen de straten met witte huizen torent het silhouetten
van de klokkentoren van de kerk. Het stadje wordt aan alle kanten

omringd door glooiende heuvels. De lage witte huizen hebben
populaire architectonische kenmerken en er zijn gebouwen te

vinden versierd met tegelpanelen, natuursteen en ijzeren veranda’s.
Een wandeling door de straten en over pleinen van van São Brás
de Alportel, is een wandeling door de tijd die door kleine details
als barokke decoratie van Passo da Paixão en de bloemen in
de ramen, typerende karakterrekken heeft voor de Algarve.

De welbekende tegels
in de Algarve

São Brás de Alportel
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Op ongeveer acht kilometer van Faro ligt

het vissersdorp Olhão. Het dorpje ligt aan het
natuurgebied Ria Formosa. De oude stad werd

gebouwd door zeemannen en vissers, die zich lieten
inspireren door de Moorse bouwstijl van het nabije Afrika.

Vanaf de Igreja Matriz, het hoogste punt van de stad,
onthult zich de verborgen betovering van Olhão.

Honderden huizen hebben hun dak voorzien van een
dakterras, een typerende ‘açoteia’ voor de Algarve. 

Laat je betoveren door de kleurrijke sfeer van de 
lokalemarkt, waar verse vis, groenten en fruit uit het

binnenland van de Algarve wordt verkocht. Een
bezoek aan Olhão moet worden afgesloten langs

de kade, door de tuinen en langs de terrasjes.

De typerende ‘açoteia’

Olhão
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Tavira
Tavira is een stad en gemeente in
het Portugese district Faro. De stad
ligt zo’n 20 km van de Spaanse grens
en 30 km van Faro. Het prachtige
stadje ligt aan de rivier de Gilão en
wordt ook wel het Venetië van de
Algarve genoemd. Over de rivier loopt
een oude Romeinse brug. Deze brug
verbindt de twee gedeeltes van het
stadje. Aan weerszijde van de rivier
vindt je mooie oude huizen met de voor
Tavira zo kenmerkende puntdaken.
Deze kom je elders in de regio niet
tegen. De tuin Jardim do Coreto ligt
in het meest levendige deel van de
stad en is zeker een bezoekje waard.
Hier komen vele mensen een ijsje
eten of verfrissing zoeken. Vooral ‘s
avonds zorgen allerlei evenementen
voor nog meer vertier in dit stadsdeel.
Het mooiste uitzicht over de stad is te
vinden vanaf de toren van het kasteel.
Hier heb je zicht over de golvende
daken, de koepels van de kerken, de
rivier en de zoutpannen, met aan de
horizon de blauwe lijn van de zee. De Ponte Romana
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Natuurlijk paradijs

De Algarve is een waar paradijs voor
wandelaars en heeft twee bijzondere

wandelroutes, die de streek elk op
hun eigen manier doorkruisen: de Via

Algarviana en de Rota Vicentina.
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De Via Algarviana is een langeafstands-wandelroute,
die loopt van Alcoutimin de oostelijke Algarve helemaal tot aan

de westelijke punt bij Kaap St. Vincent, in de buurt van de plaats
Sagres. De route gaat door het Costa Vicentina natuurpark. Het

pad vindt zijn oorsprong in een oude pelgrimsroute op weg naar de
kaap bij Sagres, waar de relikwieën van de heilige Vincent werden

gevonden. De 300 kilometer lange weg is verdeeld in 14 delen, met
5 nieuwe verbindingen en 12 extra trajecten. Alle trajecten

beginnen en eindigen op plaatsen waar ook horeca te vinden is.
Wandelaars kunnen hun reis aanpassen aan hun eigen tempo, of
gewoon kiezen voor de gedeelten die hen het meest interesseren.

Meer informatie over de Via Algarviana: www.viaalgarviana.org

Wandelaars op de
Via Algarviana

De Via Algarviana
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In 2012 lanceerde de Algarve de Vicentina
Route, langs de ruige westkust van de regio.
De route loopt van Santiago do Cacém in de Alentejo tot aan
de Sagres in de Algarve en is geïntegreerd in de zogeheten
Europese GR11 route, die Sagres uiteindelijk zal verbinden met
het Russische St. Petersburg. 70 procent van het land in de
Algarve is beschermd natuurgebied en de nieuwe route maakt
deel uit van een toeristisch initiatief om ook het achterland van
de regio op de kaart te zetten. 
 
Meer informatie over de Rota Vicentina: en.rotavicentina.com 
Rota Vicentina op Facebook: www.facebook.com/rotavicentina
Promotionele video: vimeo.com/rotavicentina

Rota Vicentina

De Rota Vicentina heeft het Europese certificaat
“Leading Quality Trails – Best of Europe”, uitgereikt gekregen

van de European Ramblers Association.

Wandelaars op de
Rota Vicentina

42



 
Deze route is niet voor niks verkozen tot Europa's
beste wandelroute door European Best Destinations.
Deze spectaculaire route gaat van het strand van
Vale Centeanes in het westen naar het Marinha
strand in het oosten, langs de Alfazinha vuurtoren, de
stranden van Carvalho en Benagil en vele
rotsformaties. Je kunt het wandelen van oost naar
west of andersom, waarbij je gebruik maakt van de
rood-met-gele tekens op de rotsen of palen. Goed
schoeisel is essentieel en het is een beetje steil op
sommige plekken, maar de meest open stukken zijn
voor de veiligheid voorzien van hekjes (desondanks
niet aan te raden met kleine kinderen).
 
Er zijn regelmatig informatieborden in zowel
het Portugees als het Engels over de geologie,
flora en fauna. De totale afstand is 5,7 km (of 11,4
km als je heen en terug gaat). Een rondwandeling
duurt gemiddeld zo’n 6 uur, plus stops. Maar met
verschillende toegangspaden kun je ook slechts
een kort stukje afleggen. Check de getijden voor
je vertrekt, want de zandstranden achter de
kalkstenen kliffen zijn veel mooier bij laagtij.
 
Meer routes? Bezoek de website van
Lagoa hier of ga naar de website van:
www.cyclingwalkingalgarve.com.

Seven Hanging Valleys Route

De Seven
Hanging Valleys
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Dit 3-daagse festival wordt gehouden in april.
Anders dan de naam doet vermoeden is het
méér dan alleen wandelen en bestaat het naast
meer dan 10 wandeltochten en een ‘trailrunning’
traject, uit workshops, natuur- en cultuurexcursies,
culinaire proeverijen, ambachtelijk handwerkdemo’s
en muziek maken. De toegang is gratis.
 
Voor echte natuurliefhebbers is er de Nature
Week: www.algarvenatureweek.pt

Ameixial Walking Festival

Schitterende
wandelroutes tijdens het

Ameixial Walking Festival
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In de Algarve kan op diverse plaatsen
gemakkelijk worden gefietst. Wel zijn veel
paden onverhard, waar terdege rekening
mee gehouden moet worden. Een bekende
fietsroute is de Ecovia, die langs de kust loopt
en een totale lengte van 214 kilometer heeft.
Hij loopt van Kaap St. Vincent (Vila do Bispo)
naar Vila Real de Santo António in het oosten.
 
Meer informatie over fietsen in de
Algarve: www.cyclingwalkingalgarve.com

Fietsen

Fietsten door Alvor
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De Algarve heeft veel plaatsen waar je
honderden soorten watervogels kunt spotten,
waaronder flamingo’s, ibissen, rode reigers,
zilverreigers, lepelaars, rietnachtegaaltjes en
nog tientallen andere soorten. De meeste
komen voor in het natuurpark Ria Formosa,
waar je ze kunt spotten met behulp van
een gids. Aan de Costa Vicentina kun je de
laatste wereldpopulatie van witte ooievaars
bewonderen. Visarenden zijn te vinden in Ria
do Alvor, vooral in het dorp Mexilhoeira Grande.
Deze soort leeft in een beschermd gebied met
ooievaars, aalscholvers en slechtvalken.
Een ander belangrijk broedgebied is Sapal
de Castro Marim, een in 1975 uitgeroepen
natuurreservaat grenzend aan Spanje, in het
uiterste oosten van de Algarve. Hier mondt
de Guadiana rivier uit in zee, waardoor het
moerasachtige gebied van groot belang is
voor broed- en trekvogels. Het heeft een
oppervlakte van ruim 2.000 hectare en is
een internationaal erkend ‘wetland’.

Vogelspotten

Vogelspotten op
fantastische locaties
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Stranden en kust

De Algarve kent gouden zandstranden, sommige beschermd
door kliffen en inhammen, andere omgeven door duinen. De

één verscholen in baaien en grotten, de ander alleen per ferry te
bereiken. De Algarve biedt de beste stranden van heel Europa. Er
zijn veel stranden ideaal voor gezinnen met (kleine) kinderen, met

name in het oosten en midden van de Algarve, waar het water
rustig is. Praia da Roche bij Alvor is ideaal voor watersporters.

Ben je een echte surf- en bodyboard fan? Bezoek dan de westkust
van de Algarve. Door de stroming en windvorming zijn hier

perfecte golven te vinden. Ondanks deze golven heeft de westkust
ook tal van stranden die volkomen veilig zijn voor gezinnen
met kinderen, bijvoorbeeld het mooie strand van Martinhal. 47



Eilanden

De Algarve kent tal van eilanden, van
paradijselijke eilanden voor een heerlijk
dagje strand, tot visserseilanden en
compleet verlaten eilanden. Naar sommige
zandstranden op de eilanden gaat een ferry,
naar anderen varen alleen commerciële
partijen. Aanraders zijn Ilha da Tavira,
Ilha da Armona en Ilha Deserta; absolute
pareltjes met hagelwitte zandstranden.
Een leuk visserseiland is Culatra. Het
strand is hier nog heerlijk rustig, dus je
zit als het ware op een privéparadijs. De
vissers brengen hier hun vangst aan land,
waarna je er meteen van kunt genieten in
het restaurantje. De boot naar Culatra gaat
vanaf Olhaõ. Daarnaast zijn er nog vele
onbewoonde eilanden waar de natuur haar
gang mag gaan. Tijdens een boottocht kun
je wel langs deze kleine paradijsjes varen.

Zandstranden
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Je zou weken, maanden en zelfs jaren in de Algarve kunnen
doorbrengen om alle stranden te ontdekken. Van oost naar west
is er een 200 kilometer lange kust die voor ieder wat wils biedt.
 
Gezegend met meer dan 300 dagen zon per jaar, biedt
de Algarve het perfecte klimaat om het gehele jaar door
van de indrukwekkende kustlijn te genieten. De lente komt
vroeg, de zomers zijn lang en warm met een verkoelende
bries van zee. De herfst komt laat en zelfs in de winter
zijn zonnige dagen eerder regel dan uitzondering.
 
Of je nu op zoek bent naar de zomerzon of wilt
ontsnappen aan de winterblues, toe bent aan een weekendje
weg of een welverdiende vakantie, de stranden van de
Algarve stellen je nooit teleur. Zwemmers en snorkelaars,
zeilers en surfers, natuurliefhebbers en naturisten; iedereen
geniet van de schone, veilige stranden van de Algarve.

Stand Praia da Rocha

Stranden
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Rotsen

De Benagil Cave is uniek in de wereld. De grot, of
eigenlijk een gat in de rotsen, is een adembenemend en
een absolute must see in de Algarve. Deze natuurlijke
grot, een algar in het Portugees, ligt bij het strand
van Benagil, maar is alleen te bereiken via het water.
Vanaf verschillende nabijgelegen stranden gaan
boottochten naar de grot, waarbij vaak ook andere
grotten worden aangedaan. Ook kun je per kajak naar
de Benagil Cave. Kajaks zijn meestal ook te huur bij de
opstapplaats van de boottochten. Andere optie is om
te gaan zwemmen, maar alleen voor zeer geoefende
zwemmers. Het is vlakbij het strand van Benagil.

Benagil Cave
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Gastronomisch genieten

Reizen en lekker eten zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De Algarviaanse keuken vormt
op culinair gebied een apart koninkrijk binnen
de Portugese gastronomie. Het kustgebied is
van oudsher georiënteerd op vis, schaal- en
schelpdieren, zoals oesters, sardines, octopus,
tonijn en mosselen. In het binnenland groeien
veel verschillende noten en vruchten om je
smaakpapillen mee te verwennen: olijven,
amandelen, vijgen, sinaasappels en nog veel meer.
Een bekende lekkernij uit de Algarve is Dom
Rodrigo; een in felgekleurd aluminium verpakt
pakketje, gemaakt van eigeel en amandelen. Een
traditionele zoetigheid die je geproefd moet hebben.
Maar er is meer! De Algarve kent vele traditionele
gerechten; groot en klein, zoet en hartig. Van het
beroemde vuurwater ‘Medronho’ van de arbutusboom,
de traditionele kip piripiri, gerookte worst en ham en
diverse wildgerechten uit het binnenland, tot de zoete
aardappel in bijna alle lokale gerechten, vooral aan de
westkust. De Algarve biedt een culinaire
ontdekkingstocht.

Xerém gerecht
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Cataplana

De specialiteit van de Algarve is
‘cataplana’. Het geheim van dit
traditionele gerecht zit hem in het 
gebruik van een koperen pot van
Arabische origine, die ook cataplana heet
en erom bekend staat de smaak en het
aroma van de gerechten die erin worden
bereid, perfect te behouden. Cataplana
bestaat uit verschillende soorten vlees of
vis (zeeduivel en/of hondshaai), met
daarbij mosselen, aardappelen, paprika’s,
tomaten en uien. De cataplana is een
gastronomisch symbool van de Algarve
geworden. Proef dit gerecht tenminste
één keer tijdens een bezoek aan de regio.

Cataplana de Marisco:
rijst met schaal- en

schelpdieren
52
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Wijn

De Algarve is een zonnige wijnregio met een flinke
wijnproductie. Door het perfecte klimaat is de kwaliteit
uitstekend en de interesse in de lokale wijnen groeit.
De Algarve kent diverse wijngaarden en wijnhuizen
waar je verschillende soorten kwaliteitswijnen kunt
proeven en kopen. Er zijn vier wijnregio’s in de Algarve:
Lagos, Portimão, Lagoa en Tavira. Voor de traditionele
wijnen zijn de belangrijkste witte druiven de Arinto,
Malvasia Fina, Manteúdo en Síria, voor de rode wijnen
de Castelão en Negra Mole. De jonge wijnmakers mixen
veelal lokale en internationale druiven. Rondleidingen
en proeverijen zijn onder andere te boeken bij
Quinta do Barranco Longo en Quinta dos Vales.

Koele wijnkelder
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Olijfolie en zout

De Algarve is ook een belangrijke olijfregio.
De lokale olijfolie is geliefd en wint regelmatig
internationale awards. De olijfgaarden van Moncarapacho
(Olhão) doen het bijzonder goed, aangezien de
olie van Azeites Monterosa dit jaar wederom in
de prijzen viel bij internationale wedstrijden. Een
ander heerlijk natuurproduct is het ‘fleur de sel’
(zeezout met fijne kristallen). Dit wordt voornamelijk
gewonnen in Tavira en Castro Marim. Een snufje
fleur de sel over je gerecht kan nooit ontbreken.

Dineren en genieten
van het uitzicht
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Michelinchefs en restaurants

De Algarve het grootste aantal restaurants met 

Michelinsterren van Portugal:

 

Restaurant Sao Gabriel, Almancil (Chef Leonel Pereira)

Restaurant Vistas - Monte Rei Golf& Country club (Chef Rui Silvestre *)

Restaurant Vila Joya - Hotel Vila Joya, Gale (Chef Dieter Koschina **)

Restaurant Bon Bon, Carvoeiro (Chef Rui Silvestre *)

Ocean Restaurant - Vila Vita Parc, Porches (Chef Hans Neuner **)

Vista restaurant - Hotel Bela Vista, Portimão (Chef João Oliveira*)

Gusto restaurant, Conrad Hotel, Almancil (Chef Heinz Beck*)

Gusto restaurant bij
het Conrad Hotel
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Actief Algarve

Of het nu op het strand is, in het achterland
(barrocal in het Portugees), of in de schilderachtige
bergen, de Algarve voldoet aan alle voorwaarden
voor een actieve vakantie op het water, het land
of in de lucht. Met haar prachtige natuur, diverse
natuurreservaten en beschermde gebieden is de
Algarve een uitgelezen plek voor fans van buitensport.
Naast heerlijk zwemmen in zee is surfen, bodyboarden
en paragliden vrijwel overal aan de mooie stranden
mogelijk. Mooie plaatsen om te parapenten zijn
bijvoorbeeld het gebied van Alvor, in São Brás
de Alportel en het strand Falésia in Albufeira.

Bordeira beach aan de
Vincentina kust
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Paardrijden

  Ook paardrijden is het hele jaar door
populair, op verschillende plaatsen. De meest

ervaren rijders kunnen bijzondere plaatsen
in de bergen verkennen. De hippische

centra in de regio organiseren tochten voor
ruiters van alle leeftijden en alle niveaus.
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Grotten en ziplinen

 Voor speleologen zijn er verschillende
ondergrondse grotten in de Algarve, in het

bijzonder in Moncarrapacho en Loulé.
Als je van het wandelen niet genoeg

adrenaline krijgt, dan is er altijd nog de
mogelijkheid om te gaan ziplinen. In de

Algarve kun je ziplinen aan ’s werelds enige
‘grens-zipline’, tussen Portugal en Spanje.

Een unieke ervaring, die je meeneemt
over de Portugese grens naar Spanje,

langs een 720 meter lange zipline.

Een van de vele
grotten in de Seven Hanging 
Valleys route

58



Surfen en bodyboarden

De Costa Vicentina is ideaal voor surfen
en bodyboarden. De stad Odeceixe, die het
begin markeert van de Algarve, heeft een
breed strand. Andere, kleinere stranden
zijn ook geschikt en bieden een makkelijke
toegang. De beschutte baai van Arrifana is
bereikbaar met een houten loopbrug. Minder
druk is het strand van Vale Figueiras, gelegen
in een baai ten zuiden van Aljezur. Ook dit
strand is een uitstekende optie voor surfers en
bodyboarders. De Vicentina kust is daarnaast
ideaal voor paragliden of deltavliegen, een unieke
mogelijkheid om boven indrukwekkende kliffen te
cirkelen. De meer ervaren waaghalzen kunnen naar 
de stranden van Cordoama en Salema en Vila do
Bispo.

Surfster op weg
naar het strand
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Algarve Motor Park

Ook voor snelheidsmaniakken biedt de Algarve volop
mogelijkheden. Meer in het binnenland, tussen Lagos
en Portimão, ligt het Algarve Motor Park. Een officieel
racecircuit voor karten en autoraces. Hier worden
nationale en internationale kampioenschappen gehouden,
waaronder het GT1 World Championship. Je kunt hier
ook zelf met een motor of raceauto over het parcours
scheuren. Er worden cursussen en trainingen gegeven
in behendigheid en snelheid. Voor wie dit iets te veel
van het goede is, bestaat er ook de mogelijkheid om als
passagier in te stappen bij een professionele coureur.

Brullende motoren op 
het Algarve Motor Park

 
Op zoek naar een gezellige dag weg met de hele
familie? Bezoek dan één van de vele waterparken in
de Algarve. Met tal van glijbanen, tunnels, een (bijna)
vrije val, opblaasbare springkussens, reuzeboeien,
golfslagbaden en grote fonteinen, biedt het garantie
voor een spetterende dag voor jong en oud.

Waterparken
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Duiken

Duikbestemming van wereldklasse: het Ocean Revival Project.

Het Ocean Revival Project is een kunstmatig aangelegde duikspot, die

bestaat uit meerdere riffen. Het non-profit project werd in 2007 gestart om het

duiktoerisme te bevorderen. Het project bestaat uit vier historische, ontmantelde

oorlogsschepen die tot zinken zijn gebracht, niet ver van de kust van Portimão.

De locatie is uitgezocht om de volgende redenen:

 

Zeer goede duikcondities

Watertemperatuur tussen 14° en 22 °C

Uitstekende toegang en infrastructuur

Maximaal 3 uur vliegen vanaf de grote Europese steden

    (de luchthaven van Faro ligt op slechts 40 min via de snelweg)

Breed scala aan accommodaties

 

Meer informatie over het Ocean Revival Project:

www.oceanrevival.org

Duiken in de
Algarve
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Zeilen

De jachthavens van de Algarve heten zeilers uit alle windstreken van harte welkom. Ze zijn
gunstig gelegen en uitgerust volgens hoge kwaliteitsnormen. De grote jachthaven van Lagos
biedt een geweldig uitzicht op zee en de jachthaven van Albufeira is bijzonder interessant door
de centrale ligging en de gemakkelijke toegang tot het toeristische stadscentrum. 
 
De oudste en wellicht bekendste jachthaven van Portugal is Vilamoura Marina. Deze jachthaven
startte in 1974 met haar activiteiten en was jarenlang de enige ‘marina’ in Portugal. De haven is in
het trotste bezit van het kwaliteits- en milieucertificaat ISO 14001 en ISO 9001. Onlangs won de
jachthaven de award voor ‘International Marina of the Year 2018/2019’ , uitgereikt tijdens de Yacht
Harbour Association Marina Awards. 

Jachthaven
Vilamoura Marina
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Het golferswalhalla
De golfbanen van de Algarve garanderen een subliem spel, met fairways
en greens die altijd in perfecte staat verkeren. Het gunstige klimaat, met

meer dan 300 dagen zon per jaar waardoor altijd heerlijke temperaturen,
maakt het golfseizoen langer dan in Nederland en trekt golfers vanuit de

hele wereld.
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Spelen op de mooiste plekkenDe Algarve heeft 37 golfbanen in
perfecte staat, met zowel 9 als 18 holes. De
meeste banen liggen langs de kust, waarbij
het merendeel op minder dan 30 minuten
rijden van de luchthaven Faro ligt, in de
buurt van Quinta do Lago en Vilamoura
Marina. Golfers genieten tijdens het spelen
van prachtige vergezichten over de blauwe
oceaan, het groene landschap, lokale
wijngaarden en de bergen in het binnenland.
De banen zijn ontworpen door ’s
werelds beste golfspelers en architecten.
Zo ontwierp de Amerikaan Robert Trent
Jones Jr. de Onyria Palmares Golf en
ontwierp de Britse Henry Cotton naast
de Penina Championship Course, ook de
Penina Resort Golf Course en de Pestana
Alto Golf. Bij de aanleg is perfect gebruik
gemaakt van het landschap. Door de enorme
diversiteit aan bijzondere beplanting, water,
unieke obstakels en geweldige uitzichten
gaat golfen in de Algarve nooit vervelen.
 
       Meer informatie:
       www.visitgolfalgarve.com

Golfbaan in de Algarve
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50 jaar golf in de Algarve
De Algarve is al 50 jaar dé golfbestemming van Europa en
dat wordt dit jaar gevierd. Wat in 1966 begon met de opening
van The Sir Henry Cotton Championship Course in Portimão,
is uitgegroeid tot één van de belangrijkste toeristische pijlers
in Zuid-Portugal. Sinds de eerste afslag op het huidige
Penina Golf Resort heeft de Algarve zich ontwikkeld tot de
ideale regio voor een complete golfvakantie, met de beste
golfbanen, eersteklas accommodaties, restaurants en spa’s.
Om het 50-jarig golfjubileum te vieren zijn op alle topbanen
in de Algarve de ‘Golden Tees’ geïntroduceerd en kunnen
golfers meedoen met de unieke Golden Tee Challenge om
kans te maken op 50 green fees.
 
        Meer informatie: www.visitgolfalgarve50years.com

Golfbanen in de
Algarve in kaart
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Golf4allDe Algarve is enkele jaren
geleden gestart met het Golf4all
project, een internationaal
golftoernooi voor golfers met een
beperkte mobiliteit. Samen met de
European Disabled Golf Association
Algarve vindt het EDGA Algarve
Open 2016 plaats in november in
Pestana Vila Sol. De beste
gehandicapte golfers van Europa
doen mee aan het toernooi en op
deze manier laat de Algarve zien dat
de regio een complete toeristische
bestemming is voor alle soorten
golfers: golfers met verschillende
capaciteiten, junioren, senioren,
vrouwelijke en mannelijke golfers,
van beginnende amateurs tot
professionals én voor de gewone
toerist van over heel de wereld. Elk
jaar worden er meer dan 30
toernooien en competities
georganiseerd in de Algarve, met als
bekendste de Portugal Masters. Dit is
één van de grootste golftoernooien
van het land.

Chris Stilwell Cup
Handi - Junior 2015
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Portugal Masters

Elk jaar trekt de Portugal Masters vele

golfprofessionals, golfjournalisten van over de hele

wereld en meer dan 40.000 toeschouwers.

De golfbaan Victoria Golf Course heeft de Portugal

Masters gehost tussen 2007 en 2016, en in 2005 de

World Cup PGA . In 2019 vindt de Portugal Masters

plaats van 24-27 oktober.

 

Meer informatie:

www.visitgolfalgarve.com

www.facebook.com/visitgolfalgarve

Victoria Golf Course
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Wellness
Top ervaringen 

De Algarve is een ideale bestemming voor
iedereen die van wellness houdt. Er zijn tal van

plaatsen waar je als bezoeker kunt ontspannen, weg
van de drukte en de hectiek van de grote steden.

Kuuroorden en centra voor thalassotherapie zijn vaak
geïntegreerd in luxe hotels. Deze bieden hun gasten

aangepaste programma’s en thematische kuren.
Diverse programma’s met gebruik van whirlpools,
zogeheten Vichy-douches, acupunctuursessies,

reflexologie of yoga, worden verzorgd door artsen en
wellnessprofessionals.
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Caldas de Monchique is al beroemd
vanwege zijn thermale bronnen sinds
de Romeinse tijd. De kleine badplaats
ligt ongeveer 300 meter boven
zeeniveau. Naast ontspanning biedt
het bijzondere water ook uitkomst
bij de behandeling van ademhalings-,
spijsverterings- en botproblemen,
spier- en reumatische aandoeningen.
 
De moderne spa biedt een breed
scala aan medische behandelingen,
maar ook recreatieve programma’s
die gericht zijn op de bevordering van
lichamelijk welzijn en ontstressing.
Deze behandelingen behoren
tot de beste van Portugal.
 
Het bronwater stroomt vanuit de
Monchique heuvels naar de fonteinen
op het centrale plein (Largo dos
Chorões), vanwaar je uitkijkt uit op
de Caldas de Monchique, waar het
wordt gebotteld en vanuit daar in de
Algarve op de markt wordt gebracht.

Caldas de Monchique

Spa in Monchique
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De Algarve Spa Week

Na het succes van de afgelopen jaren zal
de 10e editie van de Algarve Spa Week
worden gehouden van 6 t/m 14 april en 5
t/m 13 oktober 2019, met als doel het
promoten van het beste wat de Algarve te
bieden heeft op het gebied van spa &
wellness.
 
De spa’s bieden hun gasten kortingen op de
speciaal voor deze week gecreëerde spa-
behandelingen en gezondheidszorg. De
korting loopt op tot 50%.
 
De aankomende editie kent elf
vijfsterrenhotels en spa’s, die gezamenlijk
honderden toeristen trekken in het
laagseizoen. Voor meer informatie over de
spa's, behandelingen en massages kunt u
kijken op de website via
https://www.algarve-spa-week.com/.

Even helemaal niets
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Vila Vita Spa By Sisley 

Spa Bela Vista By L'Occitane

Syanna Wellness - Epic Sana Algarve

Anantara Vilamoura Spa

Conrad Algarve Spa

Real Spa Therapy

Finisterra Spa - Martinhal 

Sensorial Spa - Monchique Resort & Spa

Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa

Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort

Tivoli SPA

Alma SPA - Monte Santo resort

Lisvaýa Spa - Vale d'Oliveiras

Almond Tree Wellness Spa - Crowne Plaza 

 

De belangrijkste spa & wellness
aanbieders van de Algarve zijn:

De belangrijkste aanbieders

Spa Atlantico
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Zakelijk toerisme
Weg van de stadsdrukte biedt de Algarve een uitgebreide keuze aan meeting- en

incentiveprogramma’s. En niet op de minste locaties; van kastelen, burchten en
musea tot markten, kloosters en theaters. De Algarve biedt een scala aan unieke

locaties passend bij elk programma. De uitstekende verbindingen over land en via
de lucht, in combinatie met het goede aanbod van vier- en vijfsterrenhotels, geeft

de Algarve een zeer goede infrastructuur voor zakelijk toerisme.

Prachtige locatie
Farol São Vicente

In de hele regio is het zakelijke goed te combineren met het
aangename. Een overzicht van de verschillende locaties,
gespecialiseerd in Meetings, Incentives, Conventions en Exhibitions:
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10 redenen om de Algarve te
kiezen als MICE bestemming

1. VEILIGHEID
De Algarve is een veilige regio. De criminaliteit in de Algarve, en in

heel Portugal, behoort tot de laagste van Europa.
 

2. MEDITERRAAN KLIMAAT
Het klimaat in de Algarve biedt het hele jaar een aangename temperatuur. Ideaal
voor bedrijven, omdat teambuilding bij circa 20 °C ook in oktober nog heel prettig

kan zijn.
 

3. DIVERSITEIT VAN (TEAMBUILDING) ACTIVITEITEN
Surflessen, watersporten, wandelsafari’s in het binnenland en golfen. Actief bezig
zijn en teambuilding gaan goed samen in de Algarve.Bijna alle activiteiten kunnen
ook worden ondernomen met het hotel of een andere accommodatie als start- en

eindpunt.
 

4. GASTRONOMIE
De Algarve heeft zes Michelinsterrenrestaurants, twee van hen kregen zelfs twee
sterren. Dus ook op culinair gebied komt niemand iets te kort. Sterker nog: een

diner in zo’n restaurant is op zichzelf al een prachtige incentive.
 

5. HOGE KWALITEIT GOLFBANEN EN STRANDEN
Met 300 dagen zon per jaar, talloze golfbanen en 85 stranden is een stukje

ontspanning na het zakendoen hier letterlijk om de hoek en ín de zon. 73



6. RECHTSTREEKSE VLIEGVERBINDINGEN
De internationale luchthaven van Faro ligt op ongeveer drie uur vliegen

van Amsterdam en is het hele jaar door dagelijks bereikbaar. In het
hoogseizoen met vijf carriers (Transavia, TUI, Corendon, Ryanair en
TAP) en in het laagseizoen met drie (Transavia, Ryanair en TAP).

 
7. HOGE KWALITEIT INFRASTRUCTUUR

De Algarve heeft twee snelwegen (A2 naar Lissabon, A22 van Spanje naar
Lagos, de Via do Infante) en vele andere wegen in uitstekende conditie. De

meeste steden, hotels en conferentiecentra zijn gevestigd binnen 45 minuten
rijden van de luchthaven.

 
8. BREED SCALA AAN ACCOMMODATIES

Van luxe vijfsterrenresorts met golfbanen en boetiekhotels tot historische
pousada’s; de Algarve heeft een bijzondere plek voor iedereen. Ook veel

viersterrenhotels hebben uitstekende meetingfaciliteiten.
 

9. PROFESSIONALITEIT VAN MEDEWERKERS
De Algarve heeft een breed netwerk van leveranciers, waaronder uitstekend
personeel als het gaat om het organiseren van evenementen en het leveren

van audio- en videoapparatuur.
 

10. UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING
Portugal is één van de Europese landen met de beste prijs-

kwaliteitverhouding. Zelfs reizigers met de kleinste budgetten kunnen
hoogtepunten verwachten. 74



Congress Centre Arade is ontworpen door architect Miguel
Arruda. Het is een gedurfd architectonisch project, gevestigd
in een oude conservenfabriek, wat nog te zien is aan de
oude schoorsteen. Met een totale oppervlakte van 9.000 m2
biedt het een mix van nostalgie en modern. Het auditorium,
de grootste ruimte met een totale oppervlakte van 2.000 m2
is geschikt voor 1.000 personen. Het congrescentrum heeft
ook een showroom voor kleinere groepen.

Congress Centre Arade
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Algarve Congres Centre

Het splinternieuwe ‘Algarve Congress Centre’
heeft in juni 2018 haar moderne deuren geopend.

Het complex ligt in de charmante plaats Vilamoura,
vlak naast Vilamoura Marina en het iconische

Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort en biedt de
meest moderne faciliteiten voor vergaderingen,
conferenties en evenementen. Het is één van

Portugals’, en zelfs Europa’s grootste congrescentra,
en ideaal voor grootschalige evenementen.
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Hotel Epic Sana Algarve

Dit hotel is gelegen tussen Vilamoura
en Albufeira en bevindt zich in het hart
van een oud dennenbos. Ook hier kunnen
congressen worden georganiseerd tot
maximaal 1.000 personen. Vanwege de
omgeving is het ook uitermate geschikt
voor teambuildingactiviteiten. 77



Salgados Palace (NAU
Hotels & Resorts)

Het Salgados Palace Hotel is een van
de grootste congrescentra van de Algarve,
het geldt zelfs als een van de belangrijkste
centra van het Iberisch Schiereiland. Het
auditorium beschikt over 1.650 zitplaatsen
en er zijn meer dan 50 vergaderruimtes.
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Vilamoura Congress Centre
– Tivoli Marina Vilamoura

Dit congrescentrum ligt pal naast een jachthaven en 
heeft een eigen tuin van 30.000 m2. Het weelderige Vilamoura congrescentrum 

is geïntegreerd in de Tivoli Marina de Vilamoura. Naast het aanbod van diverse amusementsprogramma’s 
biedt het complex rechtstreeks toegang tot het strand en de jachthaven. Op hetzelfde terrein bevindt zich

Purobeach Vilamoura, een binnen locatie voor galadiners voor meer dan 1.000 gasten. 79



Tivoli Victoria Conference
Centre

Deze faciliteit heeft een prachtig panoramisch 
uitzicht op de bekende fairways van de Oceânico 

Victoria Golf Course. Het Tivoli Victoria Conference Centre 
heeft 900m2 aan presentatieruimtes, die modulair in te delen 

zijn en in grootte en capaciteit kunnen variëren. Het biedt
plaats aan kleine en grootschalige evenementen, met een
maximale capaciteit van ongeveer 1.000 mensen. Het is
uitgerust met de nieuwste audiovisuele voorzieningen. 80



Grande Real Santa Eulalia Resort &
Hotel Spa (Albufeira)

Het zakencentrum van dit vijfsterrenresort heeft een 
grote vergaderzaal van 1.500 m2, met een capaciteit van 700

personen. Of het nu om een conferentie, een productlancering, een
banket of een kleinere zakelijke bijeenkomst gaat, voor dit resort is

alles even belangrijk. Het Grande Real Santa Eulália Resort Hotel &
Spa staat garant voor de nodige middelen en faciliteiten voor een

geslaagd evenement. 81



Ria Park Hotel & Spa

Dit hotel ligt op een geweldige
locatie tussen Quinta do Lago en
Vale do Lobo en is geschikt voor
evenementen tot 1.100 personen

in theateropstelling. Je wandelt zo
het strand op, het is gelegen vlakbij

diverse golfbanen. Het prachtige
uitzicht over zee en de pijnbossen,

de natuurlijke wandelpaden en
de oogverblindende 10.000 m2

grote tuin biedt gasten een unieke
ervaring in een atmosfeer van

rust en natuurlijke schoonheid.
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Culturele centra
De Algarve heeft diverse creatieve ‘hubs’ op zijn grondgebied.Deze

ruimten dienen zowel als tentoonstellingsruimte als auditorium.

Kasteel in Silves
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Castelo de Silves
In Silves voelt het alsof je terug in de tijd gaat, dit is
dan ook één van de pareltjes van de Algarve. Het
kasteel is de grootste in de regio en het best
bewaarde voorbeeld van de Islamitische militaire
architectuur van Portugal. Het werd gebouwd in de
8e eeuw, na de Moorse invasies op het Iberisch
Schiereiland. Het kwam pas in 1253 in Portugese
handen.

Je kunt zeggen dat de globalisering begon met
de Portugese ontdekkingen. Het fort van Sagres
was heel belangrijk hierin en nu staat het open
voor iedereen. Het fort werd gebouwd door
Hendrik de Zeevaarder om de zeemannen te
leiden en tevens was dit de toegangspoort tot
Noord-Afrika. De prachtig omgeving van het fort,
zoals Cabo de São Vicente, maakt op iedereen
indruk. Het auditorium heeft 50 plaatsen, er is
een multiroom van 127,5 m2 en genoeg plek
buiten.

Sagres fortress
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Portimão Museum

Een event in één van de beste musea
van het land is sowieso bijzonder. Het
Portimão Museum heeft diverse zalen
en een compleet uitgerust auditorium

voor 170 personen. En het museum
zelf is geweldig. Het is gevestigd in

een voormalige fabriek en brengt een
ode aan de werkzaamheden die de
Algarve zo uniek maakte, zoals het

vissen en het inblikken van sardines.

De 18e-eeuwse Convento de São José is het symbool
van Lagoa. Dit voormalige klooster werd gesticht door de orde van
de karmelieten en speelde een belangrijke rol in het onderwijzen
van weeskinderen. Nu speelt dit bijzondere gebouw een rol in het

culturele leven van de stad, waar allerlei events worden gehouden,
van tentoonstellingen tot concerten en seminars. Het auditorium

heeft 90 plaatsen, heeft airco en is geschikt voor ieder event.

São José Klooster
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Loulé Markt
Het is onmogelijk om de markt te missen
als je in Loulé bent. De architectuur van
het gebouw is heel anders dan alle andere
gebouwen in de stad. Dit bijzondere bouwwerk
is van begin 20e eeuw en is één van de beste
plekken om lokale producten te kopen. In deze
markt, die jaarlijks duizenden bezoekers trekt,
is het ook mogelijk een event te organiseren.

In het hart van Loulé is deze kunstgalerie onderdeel
van het voormalige franciscanenklooster van de Heilige
Geest uit de 17e eeuw. De barokke kloostergang is één
van de interessantste onderdelen van deze locatie, dat

onder andere de aardbeving van 1755 overleefde. Je voelt
er de rust en vredige sfeer; de perfecte state-of-mind
voor alle tentoonstellingen die hier worden gehouden.

Kunstgalerie van het Heilige Geest
Klooster
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Santo António Klooster

Nog een voorbeeld van het kloosterleven
van Loulé. Het Santo António klooster werd
gebouwd in 1620 en herbouwd in 1675. Sinds
het vertrek van de gelovigen in 1834 werd het
gebouw voor diverse doeleinden gebruikt. Het
was een fabriek en een woonhuis, maar eind
20e eeuw werd de kerk herbouwd en sindsdien
is dit een plek voor cultuur, waar regelmatig
evenementen worden georganiseerd.
 

 
Dit voormalige klooster, gebouwd in 1519, is de plek
van het tweede museum dat ooit werd geopend in de
Algarve. In 1894, op de 500e geboortedag van Infante

Dom Henrique (Hendrik de Zeevaarder), opende Faro het
Archeologisch Musuem Infante D. Henrique, opgedragen
aan de held van de Portugese ontdekkingsreizen. Later
werd het tot Gemeentemuseum gedoopt. Er is een oude

kapel waar 100 mensen kunnen plaatsnemen en de
prachtige kloostergang is ook een mooie eventlocatie

Nossa Senhora da Assuncão klooster en
Gemeentemuseum van Faro
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Lethes Theater

Dit gebouw van begin 17e eeuw werd
gebouwd voor de Jezuïeten van Faro. In 1855
werd het wat het nu nog is: een theater. Het
werd Lethes genoemd, naar een mythische
rivier met water dat de magische kracht had
slechte herinneringen uit te wissen. Sindsdien is
deze bijzondere plek één van de centra van het
culturele leven in de Algarve en heeft iedereen
er alleen maar goede herinneringen aan.

De bibliotheek dankt haar naam aan één
van de pseudoniemen van de Portugese dichter
Fernando Pessoa en werd gebouwd in een oude
gevangenis. Alleen de gevel van de gevangenis
is behouden gebleven, de cellen zijn veranderd

in een moderne culturele ruimte. Sinds 2005
is dit de grootste bibliotheek van Tavira.

Álvaro de Campos
Gemeentebibliotheek
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Tavira kasteel
Het kasteel van Tavira beschermde
het vissersdorp van Noord-Afrikaanse
stropers en piraten. Het fort dateert uit
de 11e eeuw is en uiteraard gelegen
op het hoogste punt, dus je hebt er
een prachtig uitzicht over de stad
en het omliggende nationale park.
Binnen de kasteelmuren liggen goed
onderhouden tuinen.

De vijfsterrenhotels in de Algarve zijn echte
zakelijke centra, die beschikken over vergaderzalen,

restaurants en gepersonaliseerde diensten,
geschikt voor alle soorten conferenties, seminars,
workshops en productlanceringen. Met apparatuur
aangepast aan de individuele eisen van de klant,

bieden deze vermaarde resorts geavanceerde
faciliteiten, zowel op logistiek als technisch niveau

Vijfsterrenhotel
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Evenementen 2020

Watersporten op
de Ria Formosa
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Februari

Ter afsluiting van het Volta ao Algarve evenement wordt de
Algarve Granfondo georganiseerd. Het event is toegankelijk voor
iedereen met een voorliefde voor fietsen. Er is keuze uit drie
verschillende opties: de Granfondo (140 km), de Mediofondo (83
km) en de Minifondo (50 km). Een uitdagende wedstrijd door het
prachtige diverse landschap van de Algarve op 23 februari 2020.
 
 
 
De Algarve heeft een lange carnavals traditie. Loulé is daar 
geen uitzondering op en heeft één van de oudste en 
bekendste parades in het land.

De Volta ao Algarve is het fiets evenement van het jaar.
Van 19 tot en met 23 februari staat de Algarve vijf dagen
lang in het teken van natuur, cultuur en fietsen. De
wedstrijd bestaat uit vijf verschillende fases: de eerste is
tussen Lagos en Albufeira (163 km), de tweede tussen
Lagoa en Alto da Fóia (198 km), de derde in de Sagres
gebied (18 km), de vierde tussen Sao Bras de Alportel en
Tavira (194 km) en de laatste tussen Almodôvar en
Malhão (Loulé), van ongeveer 169 km. 
Meer informatie: voltaaoalgarve.com

De Voltao ao Algarve - 19 t/m 23 februari 2020

Algarve Granfondo - 23 februari 2020

Carnaval in Loule
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Carnival in Loulé 
23 t/m 25 februari 2020



 
Feira dos Enchidos Tradicionai, het traditionele
gepekelde worsten event vindt plaats in de Heli-haven in
Monchique. Hier worden worsten naar eeuwenoude
recepten gemaakt van ‘carne do porco preto’ (zwart
varken). Ook zijn er ander lokale producten en
ambachten te vinden, vergezeld door muzikaal
entertainment.

Maart

De Amandelbloesem Cross Country is een jaarlijks
veldloop wedstrijd die in Albufeira plaatsvindt. De
wedstrijd is meerdere keren uitgeroepen
tot één van de beste wedstrijden en trekt jaarlijks ruim
2000 atleten.

Sausages Event in Monchique
7 t/m 8 maart 2020

International Cross Amendoeiras em Flor Açoteias
in Albufeira

Stranden van Albufeira
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April & mei
 
Drie dagen wandelen in de heuvels van de
Algarve en meedoen aan allerlei extra’s:
workshops, astronomie, archeologie,
wandelschoenen passen, food tasting, muziek
en er zijn oude Portugese ambachten, dat is het
uitgebreide Ameixial Walking Festival.

Ameixial Walking Festivals - 24 t/m 26 april 2020

Wandelen langs de
Guadiana rivier

Rota de petisco - verspreid over de hele
Algarve - 1 t/m 31 mei 2020

In de Algarve word jaarlijks de Rota de petisco
georganiseerd, tijdens dit festival kan je op 170
locaties in 7 verschillende plaatsen allerlei
heerlijke hapjes proeven voor slechts 3 euro per
stuk. Een uitstekende manier om de Portugese
keuken beter te leren kennen. 
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Juni

Wereldmuziek MED Festival in
Loulé - Date T.B.C

Gedurende vijf dagen brengt het MED
Festival vrolijkheid in het historische

centrum van Loulé. Met wereldmuziek
afkomstig uit onder andere Noord-Afrika

en diverse Zuid-Europese landen,
inclusief Portugal zelf. Daarnaast zijn

er ambachtelijke tentoonstellingen,
dansvoorstellingen en straattheater, dat

elke bezoeker verrast.

Lagoa Jazz Fest in 
Lagoa - 28 t/m 30 juni 2020

Een internationaal festival met een
trouw publiek op een unieke en

magische plek, bij de bronnen in
Estombar, Lagoa.

Straatmuziekanten in
downtown Lagos
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Juli
Ham Festival in Monchique
17 t/m 19 juli 2020
Ham Festival in Monchique
Feiro de Prestuno, een ham festival in Monique
om de rauwe ham waar Monchique bekend om
staat te promoten. Evenals de promotie van
andere lokale producten, zoals de Monchique
honing, zoete lekkernijen en gebak en
biologisch geproduceerde fruit jam.

Ria Formosa Festival in Faro
eind juli t/m beign augustus
2020
Geniet van de beste vis uit de Ria Formosa
en andere regionale specialiteiten, bereid
volgens lokale recepten en tradities. Lokale
en regionale kunstenaars zorgen voor
dagelijks entertainment. lokale producten en
ambachten te vinden, vergezeld door
muzikaal entertainment.

Alameda Beer Fest in Faro
3 t/m 5 juli 2020

Met meer dan 140 eigen gebrouwen bier en
ruim 20 aanwezige bierproducenten is
het Alameda bier-feest dé plek voor
bierliefhebbers.

Enchanted Nights in Cacela Velha
14 t/m 17 juli 2020

Één van de meest interessante
evenementen is het Noites da Moura

Encantada, de nacht van de betoverende
moorvrouw. Een jaarlijks terugkerend

festival waarbij dorpelingen en bezoekers
een nacht lang kunnen genieten

van braderieën, geweldige muziek en
kunsttentoonstellingen.

Loulé
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AugustusSardines Festival in Portimão -
1 t/m 11 augustus 2020

Het jaarlijkse Sardientjes festival in Portimão is
een ‘mustvisit’. Naast sardientjes proeven
genieten gasten ook van een vuurwerkshow en
live muziek. Het festival duurt iets langer dan
een week en is altijd ‘s avonds van 18:00 tot
00:00 uur.

Festival do Marisco in Olhão
10 t/m 15 augustus 2020

Dit festival wordt gehouden in de Jardim do
Pescador Olhanense in Olhão. Dit is één van de
belangrijkste gastronomische evenementen in de
Algarve, waarbij de lokale vissers in de haven op
honderden kraampjes trots hun vangst uitstallen.

Terug naar de middeleeuwen. Gedurende vier
dagen en nachten worden de kastelen van Castro
Marim en Silves bevolkt door koningen en
koninginnen, ridders op witte paarden, narren,
edelen en hofdames.
Festival in Castro Marim: van 22 t/m 25 augustus
Festival in Silves: van 2 t/m 11 augustus 2020. 

Middeleeuwse feesten in Castro Marim en
Silves

SIlves
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September
Barnacles Festival in Vila do Bispo
begin september 2020
Hoewel de zeepokken, een orde van
kreeftachtige, de show stelen gedurende het
Barnacles Festival, worden er allerlei
lekkernijen gevangen door lokale vissers,
waaronder garnalen, mosselen, paling en
inktvis. In totaal wordt er meer dan 3.500 kilo
aan vis gekookt en opgegeten.

Festival F Vila Adentro in Faro
4 t/m 6 september 2020

Muziek, beeldende kunst, eetstalletjes,
literaire lezingen en unieke ambachten evenals
debatten over actuele onderwerpen, Vila Adentro
maakt zich klaar om nieuwe en gerenommeerde
Portugese kunstenaars te ontvangen voor het
gezellige F Festival.

Portugal Masters
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Oktober

Portugal Masters 22 t/m 25 oktober 2020
Elk jaar trekt de Portugal Masters vele

golfprofessionals, golfjournalisten van over de hele
wereld en meer dan 40.000 toeschouwers. De

golfbaan Victoria Golf Course in Vilamoura de locatie
van het event, een 18-holes golfbaan die in 2004 werd

geopend. Victoria wordt gerekend tot de beste
golfbanen van Portugal.

 
Tijdens de Algarve Spa Week gelden er in de hele

Algarve bij alle aangesloten spa’s aantrekkelijke 
kortingen op alle behandelingen, tot gemiddeld 50%.

Algarve Spa Week 5 t/m 13 oktober 2020

Faro
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Het drie daagse klassieke auto festival biedt de
deelnemers veel tijd op de baan in de late herfst zon.
In combinatie met het zwoele weer, een ontspannen

sfeer en een groot sociaal leven maakt dit event 
zeer populair.

Algarve Classic Car Festival in Portimão
1 t/m 3 november

Een prachtig festival om de migratie van
vogels langs de kust van de Algarve te
observeren, met een breed scala aan
fantastische activiteiten zoals vogels rinkelen,
excursies, boottochten, duiken, stand up
paddlen en diverse activiteiten voor kinderen.

Birdwatching Festival in Sagres
1 t/m 5 oktober 2020 



November
In november zullen er drie speciale
culinaire avonden plaatsvinden in
Vila Joya; Koschina & Friends-
style.

Culiaire avonden Vila Joya
november 2020

Of ze nu worden gekookt, gebakken of
gegrild, hartig of zoet, geserveerd als
onderdeel van een traditioneel gerecht of
gastronomische maaltijd, in Aljezur weten ze
wel raad met aardappels gedurende het
Sweet Potato festival.

Sweet Potato festival in Aljezur
laatste week november of 1 december 2020

Sweet potatoes
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Semana Gastronómica in Messines
November 2020
Tijdens dit evenement bereiden alle restaurants van
Messines twee gerechten voor die hen aan hun
grootouders doen herinneren. Zo krijg je de
mogelijkheid om te genieten van echt authentiek
Portugees eten. 



Interface Tourism Netherlands
Oudebrugsteeg 9
1012 JN Amsterdam
 
06 41 44 91 16
netherlands@interfacetourism.com
 
Contactpersonen Nederland:
Sven van Reenen (reisorganisatie)
06-41 44 90 76
 
Mijke de Jong (media)
06-41 44 91 16
 
Laatste nieuws
interfacetourism.nl/nl/nieuws

Neem voor alle vragen, informatie
en advies contact op met:

Actueel overzicht Algarve Tourism
Bureau-leden:
algarvepromotion.pt/en/associados
 
Beeldbanken:
turismodoalgarve.pt
imagesofportugal.com
algarvepromotion.pt 100


