
Olhão - I lha da Culatra - Olhão.



21 - 01 -'1 8. Quelches – Ilha da Culatra – Olhão.

Om 9:1 0 na 3229 km rijden we naar een braakliggend
terrein in Olhão net ten westen van de haven, waar
tiental len campers staan (9:24). We hebben ti jd genoeg om
de 11 :00 boot te halen naar I lha da Culatra. Dus kuieren we
langs de boulevard op ons gemak naar de aanlegsteiger.

LB, M: Veldje met campers in Olhão.
O: Azulejosbankjes aan de boulevard.



De overtocht duurt 20 minuten. Wer varen in een grote boog
tussen de slikken en eilanden door.

LB: Olhão.
LO:Aalscholvers, Kleinemantelmeeuwen,

Geelpootmeeuwen op de slikken.
RM, RO: Bootje naar Ilha de Culatra.





Onderweg zien we niet al leen ogels in de modder wroeten,
maar ook mensen. We zien een lepelaar zi jn kostje in het
water scharrelen.

LB: De Mercado van Olhão.
LM: De jachthaven van Olhão.
MM: Lepelaar, Platalea leucorodia.
RO: Blik op Faro.



RB: De vuurtoren van Farol, Ilha da Culatra.
RM: Aanlegpier van Culatra, Ilha da Culatra.



We starten de wandeling in het dorp Culatra, vervolgens
lopen we dwars over het ei land naar het zuidel i jke strand.

LB, RB: Ilha da Culatra.
M, LO: Culatra.
MO: Aloë sp. met Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
RO: Plankier naar het strand.



Daar l inks afgeslagen en ca 2 km langs het strand. Op dit
strand zijn opmerkeli jk veel grote schelpen.

LB, MB: Pad van Culatra naar het strand.
MM: Breed strand.
LO:, Drieteenstrandloper, Calidris alba.
MO, RO: Jacobsmantel, rechterklep.



Bijvoorbeeld een van 22x1 2,5 cm en 296 g! of een Grote
Europese marmerschelp, Glycymeis bimaculata (8 cm
doorsnee en heel dik).

LB: De grootste vandaag. Duimscheermes?
MB, RB: Duimscheermes?

Rechter klep: Jacobsmantel, Pecten jacobaeus.
LO: Paarse zee-egel, Sphaerechinus granularis.



We lopen even een duintje
op voor het zicht over de Ria
Formosa. Tenslotte lopen we
terug.

B, LM, LO:
Zicht van het duintje.

RO: Gekapseist schip.



LB: Het strand eindigt in een loodrecht zandmuurtje.
LO: De boardwalk terug naar Culatra.
RM: Matthiola sp.



Terug in Culatra eten we in snackbar Zarica het dagmenu:
sardines vooraf met brood, ol i jven, fles witte wijn en als
hoofdgerecht 3 verschil lende soorten vis: Linguado (tong),
Robalo (zeebaars) en Pargo (zeebrasem). De eerste twee
een stevig stuk fi le, de Pargo een hele vis van ca 1 5 cm.
Een salade en wat aardappels erbij en we eten heerl i jk voor
€50.

LB: Europese kanarie, Serinus serinus.
O: Snackbar Zarica, Culatra.



B, RM: Aanlegpieren Culatra.
LM: Lotus sp?
RO: Jollen.



Om 1 5:30 pikt het veerbootje ons weer op. We zagen hem
al van ver aankomen.

B, RM: Het veerbootje naar Olhão.
LM, MM: Kleine mantelmeeuw, Larus graellsii.
RO: Ilha da Culatra.



Via het plaatsje Farol op Culatra varen we terug naar
Olhão, waar we om 1 7:00 weer terug zijn in de camper na
een heerl i jke dag. Wel l iggen we beiden even later te pitten
op de bank (tot 1 8:20).

B, RM: Ilha da Culatra.
LO: Farol, Ilha da Culatra.
MO, RO: Olhão.




