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Het stuwmeer 

 

Het stuwmeer komt nu toch echt stapje voor stapje dichterbij. 

Voor Manuel wordt het steeds lastiger om met zijn geiten en 

schapen nog plekjes te vinden om naar toe te gaan. Maar het is 

wel een mooi gezicht om er over uit te kijken. En Luca vindt het 

prachtig om door het water te banjeren. Tot groot ongenoegen 

van de ooievaars, de eenden en de reigers.  
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Nieuwe wegwijzers 

aan de IC1 

   

 

 

Sinds januari 2013 hebben 

wij aan de IC1 wegwijzers 

die de juiste richting 

aangeven naar onze 

camping. Nu is de afslag 

naar de blauwe brug erg 

gemakkelijk te vinden en 

zult u deze niet meer 

voorbijrijden. 

 

 

  

Vorig jaar hebben onze 

Portugese buren deze vissen 

gevangen in de Odelouca. 

Wij hebben van vissen totaal 

geen verstand, maar wel van 

eten en ze waren erg lekker! 

 



Sinds kort mag er ook gevist worden op de Odelouca. 

Iedereen kan voor een paar euro een visvergunning 

halen in SB de Messines die voor heel zuidelijk Portugal 

(tot de lijn Lissabon) geldig is. In het gele gebied van 

de Odelouca mag gevist worden, maar op de 

zijarmen (albufeiras) niet (rood). Zie het kaartje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

De Sinaasappelolijvenboom 

 

 

 

 

 

Op onze camping vinden soms spontane mutaties plaats van onze 

bomen. Zo vonden we onlangs een zeer zeldzaam exemplaar: de 

sinaasappelolijvenboom!  

 

 

Casa do Rafael 

   

  

  

 

 

 

Ondertussen wordt er 

ook nog wel eens wat 

geklust. Edo en Bert 

hebben een leuk 

tegeltableautje in de 

buitenmuur van Casa do 

Rafael verwerkt. En de 

amandelboom bij het 

huis staat al bijna een 

maand in de bloei. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quinta de Odelouca 

Wie de lente- of zomerkriebels krijgt en nog graag 

een weekje wil gaan huren kan op 

www.groenealgarve.nl zien wanneer Casa do 

Rafael nog vrij is. Ook de familietent is nog enkele 

periodes te huur (kijk bij “reserveren”). 

http://www.groenealgarve.nl/


Tolwegen in Portugal 

We hebben sinds vorig jaar de informatie op onze website staan en 

ook in onze informatieboekjes op de camping, maar telkens 

verandert het systeem weer. Het blijft dus vragen oproepen hoe het 

zit met de tolwegen in Portugal. Er zijn 2 soorten tolwegen: 

A. De elektronische tolwegen waar een elektronisch systeem alles 

bijhoudt (alle groene wegen).  

B. De gewone tolwegen waar u een normaal kaartje koopt wanneer 

u er op gaat en betaalt wanneer u er weer af gaat (alle rode wegen). 

 

   Tolvrij 

   Handmatige tol (betalen met creditcard of cash) 

   Elektronische tol 

A. Het elektronisch tolsysteem voor voertuigen met een 

buitenlands kenteken 

1. Elektronische tolweg: Easy toll  

In de Algarve is er maar 1 elektronische tolweg, de A22 van de 

Spaanse grens naar de westkust. Voor deze elektronische tolweg 

kunt u met een creditcard (MasterCard of Visa) bij de grens een 

ticket kopen (volg het bord Foreigners). Het kenteken van de auto wordt automatisch gefotografeerd, u 

hoeft er niet voor uit de auto te stappen. Dit ticket (het lijkt op een kassabon) moet u goed bewaren en is 

1 maand geldig op alle met groen aangeduide wegen op het kaartje hiernaast. Controleer of het kenteken 

wat er op staat juist is! Wanneer u onder de poortjes door rijdt wordt uw kenteken geregistreerd en het 

bedrag automatisch van uw creditkaart afgeschreven. 

Overige Easy tollwegen waar u aan de grens een ticket haalt: in het noorden op de EN13 – Vila Nova de 

Cerveira en de A24-Chaves en in het noordoosten de A25 – Vilar Formoso, richting Guarda (zie kaartje).  

2. Elektronische tolweg: Prepaid tolkaarten 

De 2e optie is een mogelijkheid die u al thuis kunt voorbereiden. Kort gezegd komt het er op neer dat u 

een tegoedbon/ticket koopt via internet. Op dat ticket staat een code. Die 

code geeft u samen met uw kenteken door via een SMS op het moment 

dat u Portugal bereikt. Dit ticket blijft 1 jaar geldig of tot het tegoed op is. 

U krijgt daarvan op tijd melding en kunt dan via internet of bij de 

benzinestations en postkantoren in Portugal weer een nieuwe tegoedbon 

kopen. Zie verder onze uitgebreide informatie op onze website 

www.quintaodelouca.com  bij “route en prijzen”. 

http://www.quintaodelouca.com/


3. Elektronische tolweg: Gehuurd kastje 

Er is nog een 3e optie, maar o.i. niet handig voor een kortdurend verblijf. 

U kunt bij de grens een kastje huren (ong. €27,50), die automatisch alles 

registreert. U zet er een bedrag op, dit wordt van uw creditcard 

afgeschreven. Aan het einde levert u het kastje weer in. Dat moet weer op 

dezelfde locatie, het restant bedrag wat er nog op staat krijgt u terug. 

B. Gewone tolwegen 

Daarnaast zijn er natuurlijk nog de gewone tolwegen, waar u aan het 

begin een ouderwets kaartje moet trekken aan het eind betaalt. De A2 naar 

het zuiden, van Lissabon naar de Algarve is zo’n gewone tolweg. Nb. Het 

“easytoll-ticket” en de prepaidkaarten zijn niet te gebruiken op de gewone 

tolwegen. Op de meeste gewone tolwegen kunt u met uw creditcard 

betalen. 

Verder kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de normale doorgaande 

wegen. Ze zijn erg rustig en goed te rijden, ook met de caravan. U kunt 

i.p.v. de A2 dus ook de IC1 naar het zuiden nemen. Kost niets! 

Hoe u moet handelen met een huurauto met een Portugees kenteken kunt 

u vinden op onze website www.quintaodelouca.com onder het kopje 

“route en prijzen”. 

Start van het seizoen 2013 

We hebben dit jaar een vliegende start gemaakt. De winter is weer achter 

de rug en het is hier al weer ouderwets gezellig op het terras en met het 

eten. Iedereen is welkom! Laat u ons wel even weten wanneer u van plan 

bent te komen? Dan kunnen wij er rekening mee houden. 

 

 

 

 

 

Op 13 februari kregen we 

Antena 1 op bezoek, de 

radiozender van Portugal. 

Een interview van 20 

minuten werd ingekort 

naar 3 minuten zendtijd. 

Nu maar hopen dat veel 

mensen naar de radio 

hebben geluisterd.  

 

 

De jasmijn bij de veranda 

staat bijna in bloei.  

 

 
 

 

 

info@quintaodelouca.com  

www.quintaodelouca.com 

www.facebook.com/quinta

odelouca 

 

Quinta de Odelouca  

Vale Grande, CxP 644-S, 

8375-215 

São Marcos da Serra,  

Portugal. 

tel: +351 282 36 1718 

 

Bem vindo ao Algarve! 

Bert & Thea 
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