
Carrapateira - Bordeira - Aljezur.



1 2-02-'1 8. Carrapateira – Bordeira – Aljezur.
Om 1 0:1 0 vertrekken we na 3608 km naar Bordeira. Daar
doen we wandeling 1 3 uit de Algarve gids. Die voert ons 1 4
km door schitterend en gevarieerd landschap van 1 0:20 tot
1 4:45.
We zetten de camper aan de weg, die het dorp in voert en
draaien dan om om aan de noordkant van de N268 aan de
route te beginnen.

LB, MB: De N268.
LO: Toegangsweg naar Bordeira dorp.
RO: Pad door het riet.





Al snel kl immen we het dal
van de Alfambra uit.

RB: Vale Morteiro en
Vale da Alfambra.

LO: Vale da Alfambra.



We lopen door het dal van de Alfambra. Op het moment dat
we die kl immend uitgaan, zien we rechts de een of andere
vreemde aflsuiter van een meter of 5 hoog.

RB: Stapstenen in een droge Vale de Monteiro.
LO: Ribeira do Vale da Alfambra.
RO: Wat is dit?



Het gaat van de 20 m naar een goede 1 50 m hoogte. Langs
de paden zien we veel uitgebloeide cistusstruiken en
Fossiel gevonden.
Om 1 5:00 ri jden we door naar Aljezur. Onderweg vallen de
vele soorten bomen op. In Aljezur staan achter de Mercado
11 campers aan het riviertje. Het is er dus best druk (3630
km).

LB: Stevig klimmen.
O: Erica sp.



Links zien we al vast de heuvelrug waar we straks overheen
terug gaan.
Rechts naast het pad is een minikloof van ca 1 ,2 m diepte.

LB: Malhadas?
RB: Aardbeiboom, Arbutus andrachne.
LO: Minikloof.



Achter ons zien we het windmolenpark van Barão de São
João. We passeren een surfschool boven op de heuvel.

LB: Het windmolenpark van Barão de São João.
LO: Cistus ladanifer.



In het gehucht Monte Novo slaan we in een grote bocht 1 80
graden af in de richting van Malhada da Cerva.

RM, MO, RO: Monte Novo.



Na Monte Novo lopen we langzaam dalend terug.

LB: Zicht over de bossen naar zee.
LO,MO: Veldleeuwerik, Alauda arvensis.
RO: Zwarte den, Pinus nigra.



Over een lange bergrug lopen we dan weer terug. In de
Zwarte dennen zitten de denneappel vaak direct aan de
stam. Dat ziet er vreemd uit.

B: Zwarte den, Pinus nigra.
MM, RM, LO, RO: Malhada da Cerva.
MO: Erica sp.



Als de grote hoogvlakte met struikgewas overgaal in bos,
vind ik een fossiel op de weg. Tenminste ik kan me niet
voorstel len dat iets anders dan een organisme die vorm kan
hebben gemaakt. We dalen af naar Bordalete.

MM: Een Fossiel.
RM: Pinhal de Bordalete.
MO: Zicht op de Praia da Bordeira met de Foz,
RO: Bordalete.



We passeren Bordalete, steken direct erna de Ribeira da
Alfambra over en ronden een grote grasveld met de Ribeira
da Bordalete.

LB: Bordalete.
RB: Ribeira da Alfambra.
LO, MO: Ribeira da Bordeira.
RO: Sedum sp.



Om 1 5:00 ri jden we door naar Aljezur. Onderweg vallen de
vele soorten bomen op. In Aljezur staan achter de Mercado
11 campers aan het riviertje. Het is er dus best druk (3630
km).

MB: Nossa Senhora da Encarnação.
RB, LM, RO: Onderweg naarAljezur.
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