
Ponta de Sagres - Mata & Praia do Castelejo -

Praia da Cordoama.



1 0-02-'1 8. Ponta de Sagres
– Mata do Castelejo
– Praia do Castelejo
– Praia da Cordoama.

De lucht is strakblauw maar
fris als we om 1 0:02 na 3571
km vertrekken. We halen wat
boodschappen bij de LIDL in
Vila do Bispo na bij de
Intermarché geloosd te
hebben.

Deze bladzijde: Onderweg
naar Praia do Castelejo.





Dan doen we wandeling 1 7 uit de Algarve gids: Tri lho
Ambiental do Castelejo. Dit pad l igt in het bos aan de weg
naar Praia do Castelejo.
Dit is een mooi bos, dat tegen een vri j stei l uitgesneden dal
l igt met diverse uitzichtpunten. (1 1 :03 – 1 2:07, 3,4 km)
Aanvankeli jk lopen we zuidwaarts paral lel aan de weg,
waarop we hierheen kwamen. We bli jven langs de bosrand
lopen tot we aankomen bij een verlaten huisje met vi jver.
Daar gaan we rechtsaf het bos in.

LB, LM, MO: Barranco do A. de Marinho.
RM, LO: Het zuidelijkste stuk van de route.



De terugweg gaat langs de stei le wanden van de Barranco
A. de Marinho. We passeren een kleine poel met riet.

LB: Fitis, Phylloscopus trochilus.
LO: Deze boom was slechts 25 - 30 jaar.
MO, RO: Barranco do A. de Marinho.



Dan ri jden we door naar het strand van Castelejo.

LB, LM: Barranco do A. de Marinho.
RB: Splitsing van wegen naar de 2 stranden.
MO, RO: Praia do Castelego met de Guicho (-rots).



Op het strand zoeken we een
earthcache op, die over
zwarte kalksteen gaat. Met
name over een
duikbootachtige formatie, die
op de vloedli jn l igt.

Deze pagina:
Praia do Castelejo.



LB, RM: De duikboot van Praia do Castalejo.
MO: Een zilte bril.
RO: Rozemarijn, Rosmarina maritima,

Sedum Litoreum.



Om 1 3:05 ri jden we door naar de Praia da Cordoama (3589
km), waar we eerst lunchen.

LB, RB: Langs de Barranco do Candeeiro.
LO: Dappere kitesurfer.
RM: Dappere mountainbikers.
RO: Praia da Cordoama.





Van 1 5:1 5 tot 1 6:00 wandelen we op en neer naar Praia do
Castelejo. Ik pik er een zwarte platte zandsteen op. De zee
trekt zich intussen een fl ink eind terug.

LB, RM, LO: Praia do Castelejo.
LM, MO, RO: Zwarte zandsteen.



Op de terugweg valt op hoe sterk de invloed is tegenlicht of
l icht mee.

Deze pagina: Praia da Cordoama.
RM: Een steenvis.
LO, MO: Blik terug op Praia do Casteljo.
RO: Deze wand zit zeer los in elkaar.



Tegen de ti jd dat de zon ondergaat, loop ik naar buiten om
dat evenement mee te maken. Om 1 8:08 verdwijnt hi j
echter achter een strook wolken aan de horizon.

B: Patronen in het zand.
M: Fascinerende golven.
LO, MO: De zon verdwijnt achter de wolken.




