
Albufeira.



28-01 -'1 8. Albufeira.

Het is weer zo’n langzaam-aan-dag. Laat eruit, op ons
gemakkie ontbi jten, en lekker douchen. Dan in de zon
buiten een ti jdje lezen, wat mail beantwoorden enz. Maar er
moeten ook wat klusjes worden gedaan. Terwij l de buurman
zijn zonnepanelen poetst, er vlak naast ons een voetbal-
wedstri jd aan de gang is en de diverse camperaars hun
honden gaan uitlaten, vegen, soppen en poetsen wij de
camper van binnen. We hebben al weer heel wat zand
verzameld de afgelopen dagen:. Dan na een late lunch
stappen we om 3 uur op voor een wandeling. Eerst zoeken
we het strand op.

LB: Bij de brandweer naar links.
MB: Rua do Oceano.
RB, M, LO: Praia Grande, Albufeira.





Via de Rua do Oceano komen we op het Praia Grande
(ofwel Praia dos Alemães) terecht (1 5:25) en lopen die over
in oostel i jke richting. Voor het strand l iggen twee mini-
ei landjes, waar enkele Aalscholver zitten te drogen.

LB: Rotsen boven Praia Grande.
O: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.



We lopen tot het eind van het strand (1 5:43). Aan deze
oostkant wordt het strand beschermd door een pier, die een
eind in zee steekt. Openingen tussen rotsen, die tegen het
strand aanliggen zijn met grote rotsblokken opgevuld. aan
de andere kant van die muurtjes is water.

LB, LM, RM: Dammetjes met water erachter.
MM, LO: Grillig gevormde rotsen.
MO: Zeerupsklaver, Medicago marina.



Via het terrein van Hotel Auramar, komen we echter op een
rotsplateau net boven zee uit. Zo kunnen we de kust verder
volgen. Dat gaat wel over een veelal smal paadje vlak langs
kleine en grote gaten in de rotsen: Het is dus goed opletten
geblazen.

RB, LM: Een kat die op een duif loert.
MO, RO: Zwaar geërodeerd rotsplateau.



We lopen in oostel i jke richting naar Praia dos Aveiros
(1 5:58). Halverwege versperren gri l l ige rotsen ons de gang
over het strand en klimmen we bovenlangs verder. Hier en
daar een zandbaai en soms wel zeer smalle en stei le
paadjes langs een rotswand maken de tocht een avontuur.

Deze pagina: Praia dos Aveiros.



Het is steeds afwachten of de route een vervolg heeft. Zo af
en toe moeten we echt naar de voortzetting zoeken.
na de Praia dos Aveiros komen we door een doolhof van
meters hoge rotsbrokken. We moeten nog een weg naar
beneden zoeken.
Maar we komen er . . bi j Praia da Oura.

RB, RO: Weg naar beneden zoeken.
LO: Zeeschildzaad, Lobularia maritima.
MO: Astragalus lusitanicus



Zo’n 30 jaar geleden was Tineke hier al eens toen de
jongens 4 en 8 jaar oud waren. Ze weet niet meer precies
welk hotel het was. Er staan er hier zoveel!

LB: Doorgang naarministrand (RB).
LO: Praia da Oura.
RO: Zwartkopmeeuw, Ichthyaetus melanocephalus.



Op het mooie terras Borda
d''Agua drinken we wat (1 6:30-
1 7:00) en proberen op de
telefoon na te gaan hoe we uit dit
complex kunnen komen.

Deze pagina: Praia da Oura.



Na een stevige klim over de toegangsweg van het
hotelcomplex komen we in de moderne stad van Albufeira.
Met maps.me vinden we de terugweg vri j simpel. Dat is nog
wel een aardig eind: De zon is bijna onder als we terug op
de camperplaats aankomen (1 7:41 ).




