WANDELINGEN IN DE ALGARVE, PORTUGAL

We verdelen de wandelingen in 4 onderdelen, zodat u snel en gemakkelijk een keuze kunt maken:
1. Wandelingen direct vanaf de Camping Quinta de Odelouca
2. Wandelingen met het startpunt iets verder weg (auto noodzakelijk)
3. Wandelingen uit het wandelboekje: Voetwijzer 10: 22 wandelingen door de Algarve (auto

noodzakelijk)
4. Lange afstandspad GR 13 ‘Via Algarviana’ (transfer mogelijk)

De wandelingen liggen ter inzage bij de receptie. Voor alle wandelingen vragen we een kleine vergoeding
per print:
Enkelzijdig: €0,25

Dubbelzijdig:

€0,45

Mapje: €0,20

1. Wandelingen direct vanaf camping Quinta de Odelouca
Bij uw aankomst heeft u een kaartje ontvangen waar alle (zand)wegen in de omgeving van Camping Quinta
de Odelouca op staan. Dit is een uiterst handig kaartje om korte wandelingen te maken om de omgeving te
verkennen (tot 1-1,5 uur).

Wandelingen die direct vanaf de camping starten: (De duur van de wandelingen wordt aangegeven zonder
pauze. Alle wandelingen gaan vrijwel alleen over zandwegen)
 Monte Adernal wandeling. Duur: 1,45 – 2 uur. Hoogteverschil 100m. Deze wandeling voert u richting
het noordoosten. In het begin stijgt u vrij langdurig op een bochtig pad langs de berg. Halverwege
heeft u een aantal keren een prachtig uitzicht naar het noorden en São Marcos da Serra. Weer
beneden voert de wandeling u verder door een klein dal waar u een aantal keren de Fonte Santa kruist
terug naar de camping.
 São Marcos da Serra wandeling (bergroute). Duur: 2 uur – 2,5 uur heen en via de korte route 50 min.
weer terug. Hoogteverschil 150 m.
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 Ribeira de Odelouca wandeling. 20 km Een pittige en lange wandeling die u eerst naar de andere kant
van de IC1 voert en vervolgens naar het noorden naar de oevers van de rivier de Odelouca. U volgt de
Odelouca vervolgens helemaal terug naar São Marcos da Serra.(handdoek mee, eventueel sandalen)
 Monchiserra wandeling 4km. Duur: 75 min. heen en 75 min. terug. Hoogteverschil vrijwel geen. Een
leuke wandeling via het gehucht Sapeira naar het restaurant Monchiserra, deels langs de Odelouca en
deels langs een klein stroompje. Deze wandeling kunt u lopen met het overzichtskaartje dat u al in uw
bezit heeft.
 Monte das Pitas wandeling. 11 km Duur: 3 – 3,5 uur. Een wandeling die u aan de andere kant van de
IC1, via de Vale Madeiros naar het gehuchtje Monte das Pitas voert. U loopt aan de andere kant van
de IC1 terug en neemt dan een klein stukje van de Monte Adernal route omgekeerd mee.
 Lagoão wandeling. Duur: 3 uur 8,7 km. Langs de oevers van de Ribeira de Odelouca. Startpunt is in São
Marcos da Serra. Wanneer u wandelt naar São Marcos da Serra telt u ong. 2 uur bij de wandeling op.
Of de auto nemen naar São Marcos da Serra, bombeiros.
 Vale Perna Seca. Duur: 5,5 uur 17 km. Een wandeling aan de andere kant van de IC1 voert u door een
prachtige vallei, waarbij u regelmatig over een beek moet (´s winters sandalen + een handdoek mee).

2. Wandelingen met het startpunt iets verder weg
 Praia Grande wandeling. Duur: 2 uur. 5,5 km. De wandeling start in Armação da Pera (op 35 km
afstand) op het strand. De wandeling voert u naar Praia Grande, waarna u kunt wandelen door de
lagune “Lagoa dos Salgados”. Onderweg zijn veel wadende vogels zien, de lagune is een belangrijk
‘wetland’ voor doortrekkende vogels. Er is een observatiepost waar u de vogels kunt observeren.
 Van Nossa Senhora da Rocha naar Benagil. Duur: 2,5 – 3 uur 5,5 km heen, 2 uur (5,5 km) terug. Een
prachtige, pittige wandeling over de kliffen. Heen gaat niet zo snel, want je staat regelmatig stil bij alle
mooie uitzichten. Start: kerkje Nossa Senhora da Rocha even ten westen van Armação de Pera.
Gevaarlijk met kleine kinderen. Mooie strandjes om uit te rusten. Doorlopen tot Benagil, daar iets eten
aan het strand en dan weer terug.
 Trilho de Fóia, de hoogste berg van de Algarve in de Serra de Monchique. 6,4 km
 Trilho de Alte. Een mooie wandeling, start in Alte, van 13 - 16 km. Hoogteverschil 400m, minder
wanneer u het hoogste punt (mooi uitzicht) laat liggen. U kunt de wandeling eindigen bij de waterval
van de dominee “Queda do Vigário”.
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 Fonte de Benémola. In de buurt van Querença, ten noordoosten van Loulé . Duur: 1,5 – 2,5 uur. 4,5 – 9
km. Een mooie wandeling langs de Ribeira dos Moinhos (op 45 km afstand), met bezoek aan een grot
(betreden op eigen risico) en langs een mandenmaker. Goede zaklantaarn meenemen.
 Route van de 7 bronnen. In de buurt van Querença, ten noordoosten van Loulé. Duur: 3 uur. Ong. 9
km. Hoogteverschil 225m. In deze wandeling neemt u een deel van de Fonte de Benémola route mee.
 Route van de amandelbomen. In de buurt van Querença, ten noordoosten van Loulé. Duur: 2-3 uur.
Ong. 8 km. Hoogteverschil: 180m. Deze route is prachtig wanneer de amandelbomen in bloei staan, in
januari tot maximaal begin februari.
 Vale Fuzeiros, ten westen van SB de Messines. Duur: ca. 2 uur, 7 km Archeologisch circuit langs
menirs. (alleen in het Engels).

3. Wandelingen uit het wandelboekje: Voetwijzer 10: 22 wandelingen door de Algarve Op Lemen
Voeten, Amsterdam ISBN: 90-74980-08-2. Prijs: ong. €14,-

 Burgau - Luz – Lagos. Duur: 3 – 4 uur. 15km. Hoogteverschil: 69 m.
Beginpunt: Largo dos Pescadores bij strand in Burgau (zuidwest Algarve).
Eindpunt: Luz (bus terug). Een wandeling over de kliffen van de zuidwestelijke Algarve, langs de zee en
over strandjes. Prachtige uitzichten. Gevaarlijk voor kleine kinderen. De randen van de kliffen zijn niet
altijd stabiel en er is nergens een afrastering
 Cachopo - Currais - Montinho do Lobo - Cachopo (oostelijke Algarve). Duur: 3 uur. 12 km.
Hoogteverschil: 100 m. Begin-/eindpunt: kerk in Cachopo. Een wandeling langs traditionele
boerderijen, smederij en kurkplantages.
4. Lange afstands wandelen LAW
Via Algarviana. “Via Algarviana”: Grande Rota (GR13) do Algarve, over 240 km. Kaarten en routebeschrijvingen zijn
op de camping verkrijgbaar. Over het oranje deel van de route (ongeveer tussen Alte en Monchique) kan door ons
ook een transfer verzorgd worden.
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