
Algarve, een bestemming voor natuurliefhebbers 

   (naar een artikel van Visit Algarve Portugal in The Portugal New 23.01.20)

Vicentina-route.

In het voorjaar van 2012 lanceerde men in de Algarve de 
Vicentina-route langs de westkust van de regio. De route loopt 
van Santiago do Cacém in de Alentejo naar Sagres in de 
Algarve en is geïntegreerd in de uitgebreide Europese GR11-
route, onderdeel van het GR-wandelpadennetwerk, dat Sagres 
met Sint-Petersburg zal verbinden.

Het Ria Formosa Natuurpark. 

Dit park herbergt een verscheidenheid aan soorten, gelegen 
tussen het strand van Ancão en het strand van Manta Rota, net 
voor de kust van Faro en is de grootste beschermde kustzone 
van Portugal. Manta Rosa is ook beroemd om zijn uitstekende 
golfbanen.

Het natuurpark Ria Formosa is ideaal om te wandelen en te 
varen. Het bestaat uit zandduinen, moerassen, lagunes en 
zoetwatermeren. De gevarieerde groep inwoners omvat vogels,
vissen, zoogdieren en amfibieën. Het park staat bekend om zijn
vogel-observatie, met veel vogels die hier rusten en eten tijdens
de wintermaanden.

Natuurpark Costa Vicentina

Dit park strekt zich uit langs de ruige westkust van de Algarve 
en wordt gekenmerkt door zijn onontgonnen landschap. De 
belangrijkste attractie van dit gebied is de natuurlijke 
schoonheid van de stranden en indrukwekkende kliffen. In het 
natuurpark Costa Vicentina aan de westkust van de Algarve is 
een overvloed aan dieren in het wild te vinden.



Het estuarium van Alvor

Dit prachtige gebied ligt tussen Portimão en Lagos en is de 
belangrijkste waterrijke gebied in de westelijke Algarve. Een 
lagunecomplex van 1.400 hectare moeras en duinen, waardoor 
het gebied een uitstekende plek is om vogels te kijken en te 
gaan wandelen.

De Leixão Da Gaivota

Leixão Da Gaivota ligt aan de monding van de rivier de Arade 
(waar ons appartement Vila Arade zich bevindt) en is een van 
de belangrijkste locaties langs de kust van de Algarve voor het 
nestelen van vogels. Het is een eiland aan de kust, gekozen als
broedgebied door witte reigers, zwartvleugelige steltlopers, 
Europese aalscholvers en purperreigers.

Serra de Monchique, Espinhaço de Cão en Caldeirão

De serra de Caldeirão is het belangrijkste gebied in de Algarve 
dat zich uitstrekt van de oevers van de Odelouca-stroom tot de 
ruige plateaus in de noordoostelijke Algarve. De heuvels van 
Monchique, Espinhaço de Cão en Caldeirao, die fungeren als 
een gigantisch amfitheater, vormen een beschermende barrière
voor de lagergelegen gedeeltes van de kuststreek en bieden 
beschutting tegen de koude noordelijke winden en regenbuien.

Sapal de Castro Marim

De wetlands van Sapal de Castro Marim vormen een natuurlijke
habitat voor een groot aantal dieren en herbergen het hele jaar 
door ongeveer 153 verschillende soorten. Deze omvatten 
flamingo’s, ooievaars en tureluurs. Een onschatbaar ecologisch
erfgoed en het is een waardevolle locatie die beschutting en 
broedomstandigheden biedt aan vele soorten weekdieren, 
vissen, reptielen, amfibieën en kreeftachtigen.


