
Figueira - Praia do Martinhal - Fortaleze de Sagres.



07-02-'1 8. Figueira – Praia do Martinhal –
-Fortaleze de Sagres.

Na het wakker worden van de haan hiernaast en het ontbi jt,
wordt de was opgeruimd en de vooruit schoon gemaakt.
Dan gaan we naar het strand van Figueira (11 :1 0, na 3534
km). Om 11 :1 8 bereiken we een parking aan de zandweg
naar het strand. We nemen dat pad naar zee.

LB: Vijver bij de parking.
LM: Terugblik op Figueira.
LO: Waterput.
MO: Pad naar zee.





Vlak voor we bij zee komen, moeten we via wat stenen over
een kleine beek. Dan lopen we wat rond over het strand en
bij de gri l l ige rotsparti jen.

LO: Oeverloper, Actitis hypoleucos.
RM, RO: Praia da Figueira.



Deze Praia da Figueira is slechts klein. Rechts zien we de
kaap van Sagres, die hoog uit zee opri jst.
Al snel beginnen we weer aan de terugweg (11 :56).

LB, M: Praia da Figueira en Ponta de Sagres.
LO: Zeeschildzaad, Lobularia maritima.
MO, RO: Het pad terug.



Om 1 2:25 ri jden we via Raposeira (1 2:34) naar Vila do
Bispo, waar we bij de nieuwe LIDL boodschappen halen.

LB: Fenicische jeneverbes, Juniperus phoenicea.
RO: Vila do Bispo.



Vervolgens gaan we door naar Praia
do Martinhal, waar we eerst lunchen
aan het strand.

LB: Vila do Bispo.
RM, LO: Praia do Martinhal.
RO: Enseada da Baleeira.





Om 1 4:46 zoeken we een paadje over de rotskust naar een
kiezelstrand l inks voor een earthcache.

LB, RM, O: Praia dos Rebolinhos.



Over een heel smal paadje vlak langs een riviertje
landinwaarts en dan heuvel op gaat het naar een vil lawijk
annex hotel. Boven ons sjezen de Rotszwaluwen door de
lucht.

LB, RB: Rotszwaluw, Ptyonoprogne rupestris.



Al snel hebben we het op deze stei le hel l ing een mooi zicht
terug op dit riviertje en de rotsen aan de kust. Het paadje is
smal en niet veel gebruikt, zodat we geregeld de
voortzetting moeten zoeken.

MO: Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.
RO: Zeeschildzaad, Lobularia maritima.



LB: Daar kwamen we vandaan.
RM, RO: Quinta do Martinhal.



Vandaar weer terug naar de camper. Daar kijken we ook
nog even bij het echt brede strand rechts met zicht op de
haven van Sagres.
Om 1 6:03 stappen we weer op. 1 6:1 2 staan we op de grote
parking een paar honderd meter voor de Fortaleza de
Sagres (3556 km). We wandelen even recht naar de
loodrechte kl iffen aan zee.

LB: Praia do Martinhal.
RB: Gebouwtje op de parking bij Fortaleza de Sagres.
LM: Pad naar de kust.
RM, LO, RO: Kust bij de Fortaleza de Sagres.
MO: Paapje, Saxicola rubetra.




