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Castro Marim.

03-05-'12. Castro Marim - Vila Real do Sto. Antonio.
De dag begint om 7.45 (Portugese tijd). Of eigenlijk al vroeger,
omdat de nodige campers vroeg vertrekken. Na het ontbijt
lozen en tanken we water, en maken de wc weer leeg. Na de
voorraam poetsen vertrekken we om 10.40 (4629 km).
We rijden naar de LIDL in Vila Real voor grote inkopen. •47!
11.50 door naar het grote camperveld aan de Guadiana. Daar is
weids zicht op de Spaanse kant van de rivier. Voor •4,00 heeft
men hier de camperfaciliteiten èn de mogelijkheid om 2 hr aan
de stroom te gaan staan.
Even later zien we Reuselnaar Piet en zijn vrouw binnenkomen.
Even buurten uiteraard.

Vila Real do Sto. Antonio.

Guadiana tussen VR do Sto. Antonio en Ayamonte (E).



Ooievaar, Ciconia ciconia.



Van 13.05 tot 14.45 doen we een rondje door het centrum met
tientallen frutselwinkeltjes. We kopen kaartjes voor ons moeder,
Rob, Rohan, Feija en alvast voor ons Theo, gaan postzegels
halen op het postkantoor en internetten op het aardige centrale
plein dat vrij internet (WIFI) heeft. Niels heeft de nodige
papieren in een PDF opgestuurd, die bestuderen we straks
maar.
's Middags krijgen 2 kranten en een boek, zodat we nog meer te
lezen hebben.
‘s Avonds is de huishoudaccu leeg en schakelen we op gaslicht
over!

Vila Real do Sto. Antonio.



Vila Real de Sto. António - Altura.



06-03-'12. V.R. de Sto António - Altura.
Om 8 uur opgestaan en alvast bij de stroompaal gaan staan. Om
9.15 na het ontbijt krijgen we dan 2 uur sap. Intussen kunnen
we nog een beetje internetten. Mooi dus.
Om 12.20 (4636 km) vertrekken we. 12.35 parkeren we in Monto
Gordo, waar we een flinke strandwandeling maken. Opmerkelijk
is dat dit strand absoluut zuiver is. Geen afval, plastic, touw
enz.

Monte Gordo.

Strand Monte Gordo.Strandviolier, Matthiola sinuata.



Verder zijn er buiten de plek, waar kleine vissersboten op het
strand liggen (daar vliegen veel Geelpootmeeuwen rond), alleen
wat Drieteenstrandlopers te zien. Opmerkelijk is dat de
vluchtafstand van vogels wezenlijk minder is dan in Spanje!? Je
komt er dus dichter bij.

Monte Gordo.



Op de terugweg zien we zo´n boot in volle vaart het strand op
knallen. Een tractor koppelt hem aan en trekt hem met de
bemanning nog aan boord het strand op.

Strand Monte Gordo.



Geelpootmeeuw, Larus michahellis.

Drieteenstrandloper, Calidris alba.



Na de lunch 13.30 door naar Altura. Bij Eurotel kijken we of er
nog internet is. (Niet dus.) (13.45)
13.55 staan we met ca 20 campers op een grote parking bij zee.
Hier waren we al eens eerder. Iets verderop, staan er zo´n 50
campers op het harde zand nog dichter opeen. We krijgen van
iemand het advies netjes binnen de lijnen te blijven en geen
blokken te gebruiken. De politie schrijft daarvoor bonnen uit!
Van 14.00 tot 15.00 lopen we langs het strand naar Manta Rota.
Onderweg zien we een Grote stern (Sterna sandvicensis).

Parking bij Altura.

Praia da Alagoa bij Altura..

Grote stern, Sterna sandvicensis.



In Manta Rota is een grote nette betaalde camperplek à •4,00/
nacht. Onthouden dus.
15.10 - 15.40 zitten op een mooi terras "Sem Espinhas" tegen de
landzijde van de duinen. Tineke´s cappuccino heeft een toren
slagroom, de rode wijn is heel goed.
Rond half vijf zijn we in Altura terug.
Als Tineke ́ s avonds een omelette bij de nasi wil maken, blijkt
dat we gekookte eieren bij de LIDL gekocht te hebben. Het
staat er met grote letters op: “Ovos cocidos”.

Manta Rota.

Koereiger, Bubulcus ibis.



Kroonganzebloem, Chrysanthemum coronarium var. discolor..



Altura - Pedras d’el Rei.



07-03-'12. Altura - Pedras d’el Rei.
Om 9.35 rijden we aan (4648 km). We maken het ommetje over
Cacela Velha, maar gaan het dorpje zelf niet in. (9.50).
10.05: Cabanas de Tavira op de parking ten oosten van het
dorp. We lopen langs het water op neer over de boardwalk. De
renovatie van 2 jaar geleden laat het dorp er een stuk beter
uitzien. We pikken een magnetische cache op en gaan om 10.40
verder naar de Salinas ten westen van het dorp.

Cacela Velha. Cabanas de Tavira.

Cabanas de Tavira.



Cabanas de Tavira.



Dat is een groot stelsel van zoutpannen, die meestal droog èn
zouteloos erbij liggen.

Oeverloper, Actitis hypopleucos.

Kroonganzebloem, Chrysanthemum coronarium.



We zien er enige vogels, maar de show wordt gestolen door een
leeuwerik, die geregeld "stil" in de lucht hangt.

Salinas tussen Cabanas en Tavira.

Kuifleeuwerik, Galerida cristata..

Kluut, Recurvirostra avosetta.



Om 12.05 gaan we eventjes naar 4 Aguas bij Tavira. Daar vertrekt een veerboot naar Isla de Tavira. Het is
verder niet meer dan een terrasje, een restaurant en vrij grote parkeerplaats aan de jachthaven. We
vertrekken weer om 12.30.
De volgende stop is het aardige plaatsje Sta Luzia voor een cache 12.45. Ook hier is een blitse boulevard
aangelegd. Opmerkelijk de straatjes parallel aan de doorgaande weg met hun huisjes met betegelde
muren. Een "huis" bestaat alleen nog maar uit een gevel met ramen en de voordeur.

Tavira.

4 Águas.

4 Águas.



Sta. Luzia.

Sta. Luzia.



Om 13.10 zijn we op de camperplaats in Pedras d’el Rei. Een
prachtige plek, waar we al eens eerder waren. Hier sta je direct
aan het water met zicht over de "wetlands". Na de lunch en
siesta 14.45 lopen we via de spoordijk naar de Praia de Barril.
Op diverse drijvers van de pontonbrug zien we dikke klusters
oranje kokerwormen. Verderop de dijk zien we prachtige
parasitaire bloemen uit de bremraapfamilie: Cistanche phelypaea
en schitterend bloeiende Acacia longifolia struiken. We lopen
dan linksaf langs het strand en jutten enkele schelpen.
Op de terugweg zoeken we het terras op aan het begin van de
spoorbaan, zeezijde dus, voor koffie en wijn 15.40-16.20.
Tineke gaat bij de camper in de zon zitten. Ik stoei met een
grasmus, maar die laat zich niet goed fotograferen. Het is eb
geworden, hetgeen enige steltlopers op de slikken aantrekt.

Pontonbrug bij Pedras d’el Rei..

Arctotheca calendula.

Acacia longifolia



Praia de Barril.

Cistanche phelypaea.

Praia de Ilha de Tavira.



Spoordijk tussen Ilha de Tavira en Pedras d’el Rei.
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