
Alvor.



01 -02-'1 8. Alvor.
Het is een beetje frisser
vandaag, het waait stevig en
't is half bewolkt. We lopen
van 11 :00 – 1 3:1 5 ruwweg
de wandeling uit de
Algarvegids bladzijde 21 .

Langs sportvelden en het
zwembad lopen we naar de
vissershaven van Alvor.
Daar gaan we de sapal
(zoutmoeras) door over
brede boardwalks.

LB: Vissershaven, Alvor.
LM: Deze poel lijkt nieuw.
MO, RO:
Eenjarig madeliefje,

Bellis annua.





We lopen over een schierei land tussen de zee en de Ría de
Alvor. In eerste instantie over een pad midden door dit
schierei land. Dan steken we over naar zee en strand.
Langs het strand af gaan we dan westwaarts tot we tegen
de met grote rotsblokken beveil igde Barra de Alvor. Dit is de
uitstroom van de Ría de Alvor in zee.

LB: Putter, Carduelis carduelis.
RB: Boardwalk aan de noordzijde.
RO: Het heel brede strand ten westen van Alvor.
LO: Barra de Alvor.



We lopen een stukje langs de Barra de Alvor en komen zo
weer terug op die noordeli jke boardwalk. We bli jven het pad
volgen dat vlak naast Ría de Alvor loopt.

B: Ría de Alvor.
RO: Nieuwbouw in Alvor.
LO: Zeerupsklaver, Medicago marina.



Over een brede zandpad, waarop zelfs mensen met een
rol lator uit de voeten kunnen lopen we terug naar het dorp.

LB, MB, LO: Ría de Alvor.
RM, RO: Tureluur, Tringa totanus.



LB, RB, RM: Drieteenstrandloper, Calidris alba.
MO, RO: Vissershaven, Alvor.



Dan lopen we het stadje in voor wat boodschappen. een
kruidenier vinden valt nog niet mee, al les is hier in de
horeca-branche. Maar met wat navraag komen we in een
zijstraat toch bij een minmarket.
Even kijken we nog bij een kerkje binnen.

Met donkere wolken in de rug gaan we terug naar de
camper. Om 1 5:50 gaan we zwemmen in het zwembad vlak
bij . Daar zwemmen we in al le rust tot 1 7:00. Als we eruit
gaan komen er massa's schoolkinderen binnen.

LB: Zeilboten bij de vissershaven.
RM, LO: Rua Dr. Frederico Ramos Mendes.
MO, RO: Igreja Matriz, Alvor.




