Activiteiten – Outdoor
OVER

Wie ons een bezoek brengt ziet ons vrolijk genieten van het zonnige klimaat en van elkaars gezelschap,
vaak terwijl we verschillende outdoor activiteiten midden in de natuur doen.
Van kitesurf tot mountainbiketochten door bergen en dalen, bergbeklimmen, abseilen of sliden voor de
waaghalzen, er zijn ontelbare mogelijkheden voor een actieve vakantie.
Wie verslaafd is aan adrenaline vindt in Portugal perfecte golven om te surfen. Bij het windsurfen, zeilen en
schermvliegen zorgen de stevige winden voor heel wat emotie. Ook waterskiërs of parasailers kunnen in Portugal
hun hart ophalen.

Canyoning © Rui Vieira and Turismo dos Açores
In onze rivieren kunt u naar hartenlust raften, kanovaren of aan canyonning doen. Ontdek de bronnen in de
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diepten der aarde met onontgonnen grotten die een paradijs zijn voor speleologen.
Er zijn ook rustige manieren om te genieten van de charme van de natuur, zoals wandelingen of paardritten waarbij u
op een zonnige dag de wilde bloemen kunt ruiken. Of een bergwandeling waarbij u niet alleen kunt genieten van
adembenemende uitzichten maar op de hoogste toppen ook nog de nesten en de vlucht van roofvogels kunt
bewonderen. Dan zijn er nog de boottochten om dolfijnen en walvissen te spotten, beelden die u nooit zult vergeten.

Paragliding_Fogo Lake © Clube Asas do Atlântico and Turismo dos Açores
Er zijn vele ideeën en suggesties, allerlei soorten landschappen en natuurlijk het goede weer… We kunnen stellen dat
in Portugal de natuur uw beste reisgezel is voor een avontuurlijke vakantie!

NUTTIGE INFORMATIE
Voor u wandel- of fietstocht begint, raden we u aan de aanbevelingen van de Portugese autoriteiten met betrekking
tot brandveiligheid en -preventie van het document “Portugal is calling. For you. For everyone.” te raadplegen
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