
Fonte de Paderne - Albufeira.



27-01 -'1 8. Fonte de Paderne – Albufeira.

Na 3331 km vertrekken we om 9:50. Via dat dorp van
gisteren Purgatório gaan we op weg naar de kust. We
passeren de steenfabriek van Mem Moniz (9:54), Ferreiras
(1 0:03) en halen eerst bi j de LIDL in Albufeira
boodschappen (tot 1 0:45). Dan gaat het naar de
camperplaats bij het voetbalstadion van Albufeira (11 :05).
Tineke zet een was in, ik “scan” de wandelkaarten uit de
Alagarve wandelgids in en calibreer ze voor het gebruik in
Oziexplorer.

LB, MB: Ferreiras.
RB, LO, RO: Albufeira.
MO: Vijgenboom, Ficus carica.





Om 1 6 uur lopen we dan naar het centrum en de kliffen
boven zee.

LB: Rua do Movimento das Forças Armadas.
MB, RB: Largo Engenheiro Duarte Pacheco.
LM, MO: Avenida da Liberdade.
LO: Rua 05 de Outobro.
RO: Uitkijk over het strand en kliffen.



Daar volgen we het straatje met diverse uitzichtpunten naar
het westen van de stad.

LB: Rua 05 de Outobro met trappen.
RB: Museu de Arte Sacra.
LM: Praia dos Pescadores.
MM: Esplanada Doutor Frutuoso da Silva.
LO: Rua Latino Coelho.
MO: Miradouro, Rua do Pôr do Sol.
RO: Kade bij de jachthaven.



We lopen door tot de
Miradouro op het eind van de
bebouwde kom. Onder ons
de haven met kleine bootjes.
Links in de verte zien
Quarteira met zi jn witte
flatgebouwen.

B, M: Haven, Albufeira.
O: Quarteira.



We draaien om en lopen in
eerste instantie dezelfde weg
terug. Even kijken we in de
kattensteeg, waar
gesteri l l iseerde poezen hun
luie gang kunnen gaan.

RB, LM: Cat Alley.
O: Albufeira.



Terwij l we terug lopen, buurten we een ti jd met een naar
Canada geëmigreerde Limburger. Hij is nu hier met een
cruiseschip en is (een beetje verward?) de weg terug aan
het zoeken. Wij lopen een eind met hem mee tot hi j het een
en ander weer herkent.

MB: Igreja Santana.
MO: Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição.
RO: Rua Miguel Bombarda.



Zelf zoeken we een pizzeria. Niet echt simpel omdat de
meeste horicazaken momenteel nog dicht zi jn. Het eten
smaakt prima, de ¾ l wijn en de toetjes evenzo.
Na afloop gaan we weer terug naar de camperplaats, waar
we om 1 9:45 aankomen.

LB: Rij gebouwen die hoog boven het strand staan.
RB, MO: Igreja de São Sebastião - Museu de Arte Sacra.
RO: De nagerechten.




