
Peniche.



22-02-'1 8. Peniche.

Tineke zet na het ontbi jt een was in. Die gaat na een uur op
het van hier geleende wasrek. Met dit stralende weer is dat
vandaag wel droog. We gaan even naar de LI DL.
N a de lunchpauze beginnen we dan aan de wandeling om
het schierei land van Peniche heen (1 3: 1 5 – 1 6: 1 5).

LB, RB: De was en de lunch buiten.
LO: Parelhagedis, Timon lepidus.
RM: Fosso da Muralha.
RO: Een populaire dokter in Peniche.





We beginnen bij de stadsmuur (waar we gisteren zijn
gestopt) en lopen dan naar de vissershaven en nog meer
fortificaties.

LB: Fosso da Muralha.
RM: Fonte dos Pescadores.
LO: Monumento à Rendilheira (kantklossen).
MO: Santa Casa da Misericórdia.
RO: Polícia Marítima.



LB, RB: Avenida do Mar.
LO: Marina.
RO: Loods voor reddingsboten.



N a het fort moeten we om
een inham heen, die aan de
andere kant volgepakt is met
huizen.

B: Fortaleza.
M: Campo da Republica.
RO: Rua da Falésia.



Even later laten we de bebouwde kom achter ons.

LB: Fortaleza.
RB: Torenvalk, Falco tinnunculus.
MM: Alto de Santa Cruz.
RM: Roodborsttapuit, Saxocola rubicola.
O: Zwaar geërodeerde kust.



We lopen langs de rotskust af naar Cabo Carvoeiro met zi jn
nu gesloten restaurant en de vuurtoren.

LO, RO: Cabo Carvoeiro.



(Portugees voor Aalscholver is Corvo do Mar. )

LB: Nau dos Corvos met de Berlangas erachter.
RB: kleine mantelmeeuw, Larus graellsii.
LO, RO: Armeria pungens.



Deze pagina: Cabo Carvoeiro.



De rotsformaties worden nog gri l l iger, wanneer we langs de
noordkant van het schierei land komen.
Op sommige plekken zitten daar labyrinten van kloven in.
Bijvoorbeeld bij de Ermida dos Remedios, waar op de kust
tal loze rotskolommen staan in spectaculaire vormen.

LB: Ilhas Berlangas.
LM, MM, RO: De kust bij de Cruz dos Remédios.
MO: Cruz dos Remédios.



LB, O: Rotspartijen bij Cruz dos Remédios.
RM: Santuário da Senhora dos Remédios.



RB: Miradouro dos Remédios.



N et voor Papoa slaan we rechts af en lopen naar de camperplaats terug na
een heerl i jke wandeling. We hebben onze ogen uitgekeken.

B: Schiereiland Papoa.




