
Castro Marim - Vale do Lobo - Estói.



11 -01 -'1 8. Castro Marim – Vale do Lobo – Estói.

Na lozen en de ruiten schoon maken vertrekken we na 2968
km om 9:57. Gisteravond heb ik voor vandaag afgesproken
met Rob van de bil jartclub en zijn vrouw Coby in Vale do
Lobo bij Almancil .
Via de N1 25 rammelen we daar heen. Die N1 25 is nameli jk
in een erbarmeli jke staat. We zien opmerkeli jk veel duiven
onderweg.

LB: Sapal bij Castro Marim.
MB: Duiven.
RB: Estação de Castro Marim.
RM: Rio Gilão bij Tavira.



11 :1 3 passeren we Troto bij Almancil . We ri jden naar de
Praia de Garrão Nascente bij Vale de Lobo in de buurt.

LB, RB: Muurschilderingen, Olhão.
M: Almancil.
RB: Praia do Garrão Nascente.





Daar wandelen we westwaarts langs het strand tot een
eerste rode rotswand en weer terug naar de parking boven
de strandtent Jul ia.

Deze pagina: De rode rotsformaties bij Vale do Lobo.



Dan gaan we naar de afspraak en de lunch met Rob en
Coby.

LB, MB: Planten op het duin bij het strand.
LM,RO,LO: Vale do Lobo.



Uiteraard bekijken we na de lunch in het restaurant ook hun
huis op dit Vale do Lobo golf-resort. Dat ziet er uiteraard
pico-bello uit. We wisselen de nodige verhalen uit en sluiten
af met een rondje te wandelen over het resort. Daarbij
pikken we een Engels stel op van zo'n 40-45 jaar, die met
ons meelopen naar het restaurant terug. In no-time zijn zi j
kei kapot! Geen conditie dus en te stoer om dat toe te
geven.
Om 1 6:03 nemen we dan weer afscheid.

B, M, LO: Vale do Lobo.
MO: Almancil.



We rijden via Sta. Barbara de Nexe naar Estói. Links zien
we de Ruinas de Milreu. Bij de kerk rechts en het
voetbalveld op, waar al de nodige campers staan (1 6:50 en
3072 km).

LB: Estádio Algarve, Faro.
RB: Igreja Matriz, Estói.
O: Camperplaats in Estói.




