
Luz - Lagos.



03-02-'1 8. Luz – Lagos.
's Morgens maken we van 1 0:37 tot 1 2:40 een wandeling
door Luz en dan een aardig eind boven langs de plateau's
van deze rotskust (totaal 4,4 km).

Deze pagina: Luz met strand en rotsplateau's.





Deze rotsplateau's l iggen vlak boven de zee, zodat daar
vele "rockpools"en allerlei vreemde kanaaltjes in gevormd
zijn. We passeren de laatste huizen en gaan dan over
paadjes over een hoger gelegen rotsvlakte.

LM: Castelo de Nossa Senhora da Luz.
LO: Nossa Senhora da Luz.



Ook hier zie je al lerlei vormen en afdrukken (van
fossielen?).



Dan nemen we een pad tussen de zeezichtvi l la's door terug het dorp in.

LM, O: Zeezichtvilla's.
LM: Bl;auwgroene mimosa, Acacia cyanophylla.
MM: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.
RM: Hertshooi soort, Hypericum sp.



Beneden aan het water in het dorp bekijken we de
rockpools met hun fri l l ige vormen en afdrukken of restanten
van fossielen. Verder heeft de zee vreemde kanaaltjes in
deze rotsplateau's uitgefreesd.

Deze pagina: Rockpools, fossielen en erosie.



Al met al is dit een heel aardig, sti l en rustig dorp met een
heel aparte kust.
We zoeken de camper weer op en ri jden na 3488 km om
1 4:06 terug naar Lagos, waar we eerst bi j de LIDL
boodschappen halen (tot 1 4:58). met 3496 km op de tel ler
komen we weer op de parking aan.

We gaan naar het centrum van Lagos door de waterkant
van de Ribeira de Bensafrim te volgen. (1 5:34 – 1 6:57 en
5,6 km)

LB, M, LO: Luz.
RO: Ribeira de Bensafrim, Lagos.



Heel frappant is dat ik me absoluut niets
van Lagos kan herinneren. Alhoewel? Een
winkeltje van S. en het winkeltje met die
kkleine ladenkastjes en, op de terugweg,
het busstation waar we vroeger tegenover
stonden. Die laatste parking is nu
overigens verdwenen voor o.a. 2 hotels.



Opvallend is de heel grote
jachthaven met de ophaal-
voetgangersbrug en een
replica van de caravela Boa
Esperança. Het zeilschip,
dat om de Kaap de Goede
Hoop ging.
Naast de Espança ligt een
geinig fröbelbootje.



LB: Het marktgebouw.
RB: Praça Gil Eannes.
LM, MM, RO: Rua 25 de Abril.
MO: Een reeds bekend winkeltje.



We lopen het centrum weer uit en gaan op de terugweg nog
een extra ommetje via de brug over de Ribeira de
Bensafrim en een klein stukje sapal l inks.

LB, RB: Santa Maria.
LM: Santa Maria en de Santo António.
RO: Een vreemde prent op een hotel!
LO: Busstation.
MO: Ooievaar, Ciconia ciconia.



Deze pagina: Een stuk sapal met vele ooievaars.




