
Aljezur - Zambujeira do Mar.



1 3-02-'1 8. Aljezur – Zambujeira do Mar.
Na tevergeefs even bij de Mercado gekeken te hebben
ri jden we om 1 0:1 4 na 3630 km naar de Intermarché (1 0:1 5-
1 0:43). Ik koop alvast 3 kaartjes voor ons thuis. Rogil
(1 0:55) is niet interessant. Odeceixe is de laatste stad in de
Algarve. Na de Seixe daar ben je in de Alentejo.

LB: Aljezur.
LM: In de buurt van Rogil.
RM, LO: Ribeira de Seixe, bij Odeceixe.



We rijden door naar de camping in Zambujeira do Mar.
Van 1 4:30 tot 1 6:1 7 lopen we een rondje door Zambujeiro
en langs het Fisherman's Trail over de kust tot die op de
doorgaande weg eindigd.

LB: Casa de Cantoneiros, São Teotónio.
MM, RM: Camping, Zambujeira do Mar.
LO: M502 naar de kust.
MO, RO: Buizerd, Buteo buteo.





Aan zee volgens we de kust naar rechts. Beneden het Praia do Nossa Senhora do Mar.

LB: Rua da Miramar, Zambujeira do Mar.
LM: Rua Nossa Senhora do Mar.
RO: Praia de Nossa Senhora.
LO: Palheirão eilandjes.



Boven op de kust staat het kleine Capela de Nossa
Senhora do Mar. Op het ogenblik is daar niet zo veel te zien
er wordt hard gewerkt aan de muur op de kliffen. We lopen
een paadje op dat die kl iffen volgt.

LB: Capela de Nossa Senhora do Mar.
RB: Aloe vera.
LO: Aeonium manriqueorum.
MO: Zwarte roodstaart, Phonicurus ochruros.
RO: Kliffen ten noorden van Zambujeira.



We volgen de kust tot een brede kloof ons de weg versperd.
We gaan rechts naar de doorgaande weg. Daar spelen we
een ti jdje met één van die martelwerktuigen die hier op het
Iberisch schierei land zo bemind zijn. Dan lopen we terug
naar de camping.

LB, RB, M, LO: Kust ten noorden van Zamujeira.
RB: De heupzwaaier.



Tineke koopt bij de plaatsel i jke Chinees een paar
teensl ippers voor €3,00. Een gewone broek hebben ze
helaas niet. (Ik was gisteren opnieuw (voor de 2e keer) door
de zolder van mijn broek gegaan en heb er nog maar één
lange broek.)

MB: Hottentotvijg, Carpobrotus edulis.
RB: Rua da Entrada da Barca.
LM: Rua da Boa Vontade.
MO: Het is carnaval! Maar niet echt.




