
Vilamoura - Bouliqueime.

index.html
03-08.pdf


Onderweg naar de kust.

03-12-'12. Quarteira - Bouliqueime.
9.25 vertrekken we met 4735 km op de teller.
We rijden naar Boliqueime, waar Guus (ex-collegaatje van
Tineke) en Frank sinds zaterdag op een "quinta" zitten. We
rijden via de immer drukke N125. We hebben een niet al te
duidelijke routebeschrijving van hen gekregen, zodat we in 1e
instantie een afslag door Bouliqueime zelf nemen, die richting
Paderne gaat.
Op gegeven moment vraag ik dus maar bij twee mensen langs
de weg, naar Quinta do Tio Graça en Vale Silves. De 1e is
onbekend, voor de andere moeten we terug en ergens links af.
En opnieuw vragen.

Bouliqueime..



In Fonte de Bouliqueime vinden we de beloofde rotonde, waar
na het opnieuw bergop gaat. We zien ergens Vale Silves staan
en nog eens vragen, krijgen we de bordjes naar de "quinta" te
zien. Het weggetje wordt smaller en eindigt achter het huis.
(10.20)
Uiteraard begint dan een schier eindeloze buurt, over 1001
zaken. Met uiteraard de nadruk op de gesteldheid, Portugal,
Spanje, Frankrijk, kamperen en verre reizen.
Na de troetellunch gaan we om ca 14.15 rijden we met zijn vieren
in hun huurauto terug via het drukke Faro naar Olhão en het
natuurpark Ria Formosa.(15.00)
Voor 4 x •1,80 entree kunnen we er in.

Quinta do Tio Graça.

Tineke met Frank en Guus..

P.N. Ria Formosa, Olhão.



De man van de kaartverkoop heeft geen benul van wat waar te
zien is en verwijst ons naar de minst interessante plekken.
Maar goed dat wij er eerder geweest zijn en de gele palen van
de rondwandeling weten te vinden. Frank kan op het ogenblik
geen lange wandelingen maken en "dus" laten we hem (na een
korte blik binnen in het bezoekerscentrum) achter.
Via de Almadabra-boten (Grote stern) lopen we naar de getijde-
(koren-) molen, die binnen voor een deel gerestaureerd is.
Tevens wordt er een woning in gerealiseerd. Moet dat een
gastenverblijf worden of een molenaarsverblijf?

Getijdemolen..

Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.

Meerkoet, Fulica atra..



Tureluur, Tringa totanus.



Flamingo, Phoenicopterus roseus.

Steenloper, Arenaria interpres.





Het is net hoog water aan het worden, zodat water de nog
grotendeels droge plassen op loopt. We zien er Tureluurs,
Grutto´s, Steenlopers, Kleine zilverreigers en Meerkoeten.
Opeens komt er een vlucht van ca 30 flamingo´s voorbij.
Schitterend gezicht natuurlijk. In de laatste plas staan massa´s
meeuwen en steltlopers (Rosse gruto). Eindelijk krijg ik een
Kleine zwartkop te pakken.

Kleine zwartkop, Sylvia melanocephala.
Slobeend, Anas clypeata

Dodaars, Tachybaptus ruficollis..



Op de goed beschermde eendenvijver is het feest. Vooral de meeuwen zijn zeer uitgelaten bezig, we zien
er veel Slobeenden, Dodaarzen en knoepers van waterschildpadden. Dolle pret dus.

Europese moerasschildpad, Emys orbicularis.

Slobeend, Anas clypeata



Tegen zes uur rijden we dan alvast een stuk terug en gaan we in
Vilamoura (na wat zoeken) iets opzij van de haven vis eten.
We starten elk met wat brood, kaas en 3 gegrilde sardientjes,
dan komen er stevige porties seabream, tuna en zwaardvis.
Heerlijk.
Na het eten worden er diverse flessen drank op tafel gezet als
borrel van het huis. Maar we zijn vezadigd en slaan dat over.
Door de duisternis vinden we onze weg naar Bouliqueime
wonderbaarlijk simpel weer terug. Tegen elf uur zijn we daar en
zeggen elkaar goede nacht. Morgen meer.

Op de weg terug naar het bezoekerscentrum zien we bloeiende
gele en paarse lupines, Kuiflavendel, een bloeiende looksoort
en een soort krokusachtige bloem.

Om goed 5 uur rijden we naar Olhão zelf en zoeken daar een
terras aan het water. (17.15)

Gele lupine, Lupinus luteus.

Lupinus micranthus

Armeria macrophtylla.

Olhão.



Bouliqueime - Carvoeiro (Playa da Marinha).



Heel apart is de rondleiding, die we krijgen door de andere twee
apartementen. Deze drie onderkomens zijn op een zeer
ingewikkelde wijze in elkaar vervlochten. Het zijn haast
museumpjes, die zo uit Bokrijk (B) geplukt hadden kunnen zijn.
Elk met een eigen atmosfeer, verrassende plekjes en prachtige
spulletjes. Je waant je zo weer een 100 jaar terug.

13-03-'12. Bouliqueime - Carvoeiro (Pl. Marinha).
Om half negen ontbijten we met zijn vieren buiten. De
temperatuur is al weer prima. De buurt gaat gewoon verder.

Uitzicht vanaf het terras, Quinta de Tio Graça.

Rotsspringer, Orde en onderorde Arcaeognatha.



Na de lange lunch stappen wij op (15.00), maar spreken weer
hier af op Guus d´r verjaardag volgende week dinsdag.
Eerst (15.40) naar de LIDL in Albufeira, dan over Armacão de
Pêra (16.45) naar de Playa da Marinha bij Carvoeiro (17.30).
Daar vinden we een aardige plek aan een subliem stuk grillige
rotskust, dat we vorig jaar ook al bezochten.

Playa de Marinha bij Carvoeiro.Armação de Pêra.



Carvoeiro (Playa da Marinha) - Portimão.



14-03-'12. Carvoeiro - Portimão.
We staan om half acht op. Dan maken we een wandeling boven langs de
zwaar geërodeerde rood en gele zandsteenkust met zijn vele "sinkholes"
naar Benagil op en neer. Deze natuur blijft fascineren.

Percurso dos Sete Vales Suspensos.



Opvallend veel kleine jeneverbesstruiken zijn er hier te zien. Het
aantal zangvogels hier valt tegen, wat Merels en Zwarte
roodstaarten.

Sinkholes.

Juniperus tubinata.



Benagil.



Zeeasterisk (Dukaatbloem), Asteriscus maritimus.

Cistus creticus.



Om 11.00 vertrekken we (4815 km) van Praia da Marinha. Om
11.15 gaat het bij Lagoa de N125 op een kwartier later passeren
we de haven en bruggen in Portimão.



Er is geen Peugeotgarage op de plek, die we van internet
hebben. Na zoeken en vragen in de buurt van de grote weg (bij
Continente), krijgen we bij een Ford-VW garage precies de
route.
12.15 komen we bij de Peugeot dealer aan. Na wat praten
kunnen we om 2 uur terecht. Hun pauze begint namelijk nu.

Portimão.

Portimão.



Wij rijden naar de camperplaats aan de Praia da Rocha, die
overvol blijkt te zijn. Mede door zich zeer ruim opstellende
camperaars. We lunchen op een parking onder een
kantoorgebouw daar.
Uiteraard zorgen we dat we om twee uur weer bij de garage
terug zijn. Na de "intake" van de camper moeten we tot 15.40
wachten, maar dan is de camper klaar. •26,45! Wel met de
opmerking, dat als dit effect zich herhaald, het slot mogelijk
vervangen dient te worden.

Praia da Rocha.

Bij de Peugeot-dealer.



We rijden naar Praia da Rocha en een grote
parking aan de jachthaven (16.00). Voor •2/
nacht met lozen van water/wc en evt. 100 l
water voor •1,50.
Van 16.45 tot 17.15 buurten we met Piet en
Annie (Reusel), die iets na ons binnenkomen.
Ze hebben een leuke tip: In Fonte de Paderna
is een ouderwetse wasplaats, die nu door de
camperaars gebruikt wordt. Onthouden dus.
Op een van de eilanden bij Faro waren ze een
kluizenaar tegen gekomen, de enige bewoner.
Zo te horen een soort boer Frans-figuur.

Praia da Rocha.

Ribeira de Arade.



Wij lopen nog een eind langs de grote jachthaven en kijken
naar de overkant van de Ribeira de Arade.
Om 17.35 buurten we wat met een Engelsman, die hier een boot
heeft liggen à •40/dag! Hij begint met de vraag of ik mijn boot al
heb gepoetst!?
Er ligt in de haven een Nederlander, die mijn broer zou kunnen
zijn, vandaar.
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