Vandreferie i Portugal - Alentejo
- Rota Vicentina
Portugals Alentejo-region ligger ved Atlanterhavet og vil fryde enhver vandrer med sine
mange naturreservater og traditionelle små landsbyer. Denne smukke vandredestination
er også populær for de skønne sandstrande og den flotte kyststrækning. Alentejo er også
berømt for den store plante-diversitet. Lyt til fuglesangen i kork-egeskovene, duft til
urterne og havets rolige rytme.
På denne tur starter I fra Vila Nova de Milifontes’ historiske centrum. Turen fører jer ad en
flot rute langs Atlanterhavskysten, som giver indtryk for livet. Turen fører jer gennem
romantiske små fiskerlandsbyer, duftende nåleskove og tæt på de smukke klipper.
Strandene i Alteirinhos, Carvalhals, Machados og Amálias inviterer til en kølende dukkert i
det indbydende Atlanterhav.
Højdepunkter på turen
Den historiske by Vila Nova de Milfontes
Start med ruter langs Atlanterhavskysten og slut af med ruter inde i landet

Ribeira do Torgal, hvor frodige skove går langs med floden. Et skønt område
Costa Alentejana Nationalparken med de utroligt flotte landskaber

Dag 1
ANKOMST TIL ALENTEJO
Der er overnatning på et lille hotel tæt på borgen i Vila Nova de Milfontes med udsigt over
flodmundingen.

Dag 2
VILA NOVA DE MILFONTES TIL ALMOGRAVE
Vandretur ad "fiskernes sti" langs kysten med storslået udsigt over Mira-flodens udmunding
fra broen og en mindst lige så smuk udsigt, hvis man vælger at skyde genvej med båd. Denne
dags vandretur er forholdsvis kort, så der er tid til at nyde området i fulde drag, ikke mindst
Brejo Largo-stranden. Der er overnatning i et skønt pensionat lige bag klitterne i Almograve.

Dag 3
ALMOGRAVE TIL ZAMBUJEIRA DO MAR
Vandretur sydpå fra Almograve forbi duftende nåleskov til landsbyen Cavaleiro og det
historiske fyrtårn ved Cabo Sardão. Fra klippetoppene er der udsigt til noget, som er helt
enestående for denne korte kyststrækning, nemlig de hvide storkes reder på
klippeskrænterne. Der er overnatning i et lille pensionat tæt på bymidten i Zambujeira do Mar.

Dag 4
ZAMBUJEIRA DO MAR TIL ODECEIXE
Vandretur langs kysten forbi de skønne strande Alteirinhos, Carvalhal, Machados og Amalia
mod den lille fiskerby Azenha do Mar, hvis naturlige havn umiddelbart virker meget svært
tilgængelig. Turen fortsætter langs klippetoppene og gennem klitterne op til det majestætiske
udsigtspunkt Ponta em Branco, hvorfra der er udsigt over stranden og flodmundingen ved
Odeceixe og længere sydpå langs Algarves vestkyst. Der er overnatning i et lille pensionat tæt
på floden i Odeceixe.

Dag 5
ODECEIXE TIL SÃO TEOTÓNIO
Vandretur op ad nogle ret besværlige, men meget mindeværdige stier for at få et sidste kig ud
over havet, inden vi fortsætter ned i frodige dale med naturligt forekommende vegetation. Fra
en højslette med udsigt til São Teotónio fortsætter vi ned gennem et fredfyldt skovområde til
en gammel stenbelagt sti, som vi følger ind mod landsbyen. Der er overnatning på et lille hotel
i udkanten af São Teotónio.

Dag 6
SÃO TEOTÓNIO TIL ODEMIRA
Vandreturen går hovedsageligt ad brede, let bakkede stier langs floderne S. Teotónio og Mira
og deres sidefloder med krystalklart vand og et rigt dyreliv med eksempelvis guldsmede, krebs
og oddere. Der er overnatning i et familieejet pensionat midt i Odemira.

Dag 7
ODEMIRA TIL SÃO LUÍS
Vandretur ad den historiske stis såkaldt "våde" etape med en valgfri, men stærkt anbefalet
afstikker til Pego das Pias-søerne. Der er overnatning i et pensionat i landlige omgivelser tæt
på landsbyen São Luís. Her er der mulighed for at benytte swimmingpoolen (i højsæsonen) og
slappe af på terrassen og nyde den storslåede udsigt til "Alentejo Montado".

Dag 8
HJEMREJSE
Efter morgenmaden er der afrejse fra São Luís.

PRISEN INKLUDERER


7 nætter i familieejede guestshouses



Morgenmad alle dage



Frokostmadpakker (6 dage)




Nøje udarbejdede kort og rutebeskrivelser



Bagagetansport



24 timers bemandet dansk nødtelefon under hele rejsen



10% rabat i bestemte udstyrsbutikker

PRISEN INKLUDERER IKKE


Flyrejse fra Danmark til Faro (kan tilvælges)



Transport fra/til lufthavnen (kan tilvælges)



Afbestillingsforsikring og rejseforsikring

VALGFRI TILVALG


Flyrejse fra København til Faro t/r inkl. bagage på flyet (kan vælges øverst på siden)



Flyrejse fra Billund til Faro t/r inkl. bagage på flyet (kan vælges øverst på siden)



Flyrejse fra Aarhus til Faro t/r inkl. bagage på flyet (kan vælges øverst på siden)



Transport fra/til lufthavnen
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