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Olhão.

03-8-'12. Pedras d´el Rei - Olhão.
Om 10.05 vertrekken we na 4679 km naar Olhao, waar we eerst
boodschappen doen bij de Pingo Doce.
Dan (11.00) gaat het een stukje over de saaie provinciale weg
terug en dan zeewaarts naar de camping vlak bij het natuurpark,
Ría Formosa.
We zoeken een plekje met zon om straks de was te kunnen
drogen. Dat we aan de weg en aan de spoorweg zitten is even
onbelangrijk. Tineke zet de was in, ik voer emmertjes afvalwater
af. Later lopen we even naar het park om de openingstijden op
te nemen.

Boerenzwaluw, Hirundo rtustica.



Weer op de camping lezen we en slaagt Tineke uiteindelijk,
verhaal en foto´s op het Reismee-weblog te zetten.

Restaurant net buiten het natuurpark..

Stadsduif, Columba livia, forma domestica.



Ik maak foto's van een zwaluw en enkele duiven.
Al met al een rustige dag.

mestica.

Turkse tortel, Streprtopelia decaocto.



Olhão.
Tineke heeft vandaag een zware migraine-aanval, die pas
in de avond een beetje aflaat.
Dat betekent uiteraard dat we vandaag niets kunnen
ondernemen en op de camping blijven.
Ik “amuseer” mezelf met de Alastor-triologie van Jack
Vance en laat intussen de zon op me inbakken.

Bij de overbuurman komt ‘s middsgfs een
camperserviceman langs om de luifel vast te zetten. De
buurman: Ik heb een Hymercamper uit 2008 en die zijn
geen van allen goed. Ik heb al 4 jaar ellende.
De serviceman zou de juiste LED-lampen voor onze
camper hebben, maar heeft ze niet bij zich. Hij geeft het
adres bij Loulé.

Merel, Turdus merula.



Olhão - Quarteira.



10-03-'12.  Olhão - Quarteira.
Het gaat met Tineke wel weer een beetje. We legen de wc nog
eens, tanken water bij en wassen de dikke laag stof van de
camper af op de autowasplaats van de camping. Dat is een
groot verschil!
Om 10.15 rijden we van de camping eerst naar de Pingo Doce in
Olhão voor enkele boodschappen.
10 45 gaat het via Faro naar die camperservice in de buurt van
Loulé en Quarteira. Daar krijgen we te horen, dat ze net gisteren
de laatste 2 LED-lampen met bajonetvatting hebben verkocht!
Er zijn voor •8 nog wel adapters te kopen naar een meer
gebruikelijke 2-pins LED-lamp. Maar dat wordt per lamp dan
•18!

Olhão. Faro.

Almancil.

Quarteira.



We zouden andere lampen via een kroonsteentje aan kunnen
sluiten. Daarbij wel letten op de polariteit van die aansluitingen.

Dus rijden we onverrichter zake verder naar Quarteira, waar we
om 12.30 de camper op een plek met opnieuw veel Fransen
tegen het centrum kunnen neerzetten.

Na de lunch loop ik van 13 - 14 uur alleen op en neer langs het
strand naar de jachthaven van Vila Moura. Dat kennen we dus
al van vorig jaar.

Quarteira.

Quarteira.



Onderweg zie ik 4 witte rozen op de vloedlijn liggen met de koppen
richting zee. Dat lijkt op een onderwerp voor een nieuwe fado. De zee is
hier dan ook behoorlijk wild.



3 vluchten aalscholvers komen me tegemoet. Op de terugweg vind ik tussen de vele
schelpen een uitgedroogde slangster.

Aalscholver, Phalacrocorax carbo.

Haveningang Vilamoura.

Quarteira.

Vilamoura.



Het is overigens vandaag wat minder warm dan de afgelopen
dagen, er staat een vrij frisse wind. Portugezen hebben dan ook
steevast een vrij dikke jas of trui aan.

Van 4 tot 5 uur lopen we samen een eind de "boulevard" in de
stad op en neer. Er zijn nu opvallend meer winkels etc open in
vergelijking met vorig jaar. (Pakweg 3 maanden eerder in de
winter.)

Chrysanthemum coronarium var.discolor. Quarteira.



Olhão - Vilamoura v.v.



11-03-'12. Quarteira - Vilamoura v.v.
Om 10.30 na een langzame start van de dag lopen we langs het
strand naar Vilamoura. Op deze zondag is overal drukker dan
gisteren. Ik zie nu het grote verschil van eb en vloed. Niet is
alleen de waterlijn een eind terug getrokken, maar breken de
golven ook een eind verder op de zee. Op een pier zijn mensen
mosselen aan het verzamelen.

Zee bij Quarteira.



We lopen van 10.50 tot 11.25 om de luxe jachthaven van
Vilamoura. De jachten variëren van gewoon groot tot
gigantisch, de kaden verlopen grillig en zijn bezet met vele
winkels en restaurants. Op diverse plaatsen zijn boottochten te
boeken. (B.v. om dolfijnen te zien.)

Haven Vilamoura.



We steken de rivierover die ons vorig jaar belemmerde naar
Vilamoura over te steken (de bruggen zijn niet op auto's
berekent) en lopen naar het strand terug.

Haven Vilamoura.

Praia da Falésia.



Praia da Falésia.



Van 11.30 - 12.10 zijn we aan dat druk bezochte strand met zijn
rode rotsen van conglomeraatgesteente. Enkele mensen zijn aan
het oefenen in het parapenten. Dat valt zo te zien nog niet mee
om er de wind onder te krijgen.
Op de terugweg kijk ik naar de aascollectie van twee lijnvissers.
Ze hebben hun lijnen zeer ver de zee in kunnen krijgen. In een
emmertje ligt hun vangst tot nu: 3 redelijke vissen. Eentje
spartelt nog wat als hij mij ziet: "Och gèrum". Ik buurt even met
die twee en krijg een E-mailadres mee om die foto's heen te
sturen.

Vissers op de Praia da Falésia.





In Vilamoura pikken we een terrasje voor koffie en bier alvorens
weer terug naar de camper te gaan.

Vilamoura.

Geelpootmeeuw, Larus michahellis.



Tineke zit nog even buiten, als een oudere Nederlandse man
langs komt en haar zegt, dat ze zich niet door die Fransen naar
binnen moet laten jagen. “Die zijn bang dat ze door de politie
weggestuurd worden. Ze staan er al vanaf januari hier!”
“Hoe weet hij dat?”, vraag ik me dan weer af.

's Middags trekt Tineke belangstelling voor haar haakwerk
(croser op zijn Portugees, weet iemand te vertellen). Een
jongeman probeert ons een I-phone te slijten, nieuw in de
verpakking voor maar •300! Nee nou dan maar voor •200!
Hoeven jullie geen I-phone? Maar voor •100 toch wel?
Beledigd door zo weinig koopmansgeest probeert hij het maar
ergens anders.
Van 15.50 tot 16.30 maken we nog een rondje door de
binnenstad. Daar is op deze mooie zondag aardig wat volk op
de been. Enkele kaarters trekken een bende toeschouwers, de
bankjes aan zee zijn bezet en overal staan kleppende mensen,
gezellige drukte dus.

Quarteira.

03-12.pdf

