Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina
OVER

Natuurpark Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
Dit park strekt zich 100 km uit langs de kust, vanaf Porto Covo in de Alentejo, tot aan Burgau in de Algarve. Het
natuurpark is de Europese kuststrook die het best behouden is gebleven en hier is een unieke flora en fauna te
bezichtigen; hierdoor wordt het veel bezocht door zoölogen en botanici uit alle hoeken van de wereld.
Het landschap wordt gekenmerkt door steile kliffen, die ook op het logo van het park te zien zijn en die door erosie
grillige vormen en kleuren hebben gekregen.
Hier kunt u veel verschillende vogelsoorten spotten, zoals de zeldzame visarend. Maar nóg opmerkelijker zijn de
ooievaren omdat dit de enige plaats in de wereld is waar zij nestelen in zeerotsen. Een andere bijzonderheid zijn de
otters; dit park is namelijk de enige plaats in Portugal en één van de laatste van Europa waar zij in een zeehabitat
leven.
De flora bestaat uit onder andere de belangrijkste soorten van Portugal, zoals de inheemse biscutella vicentina of de
zeldzame Plantago Almogravensis.
De stranden worden hier veel bezocht door surfers en behoren tot de beste van het land. De variëteit is enorm:
uitgestrekte zandstranden of kleine stranden beschermd door kliffen en enorme rotsen. Wij attenderen u onder
anderen op Porto Covo, Malhão, Vila Nova de Milfontes, Almograve, Monte Clérigo, Arrifana en het strand Praia do
Amado. Als u genoeg energie en zin om te wandelen heeft, kunt u vele andere strandjes ontdekken die zich nog in
ongerepte staat bevinden. Deze stranden zijn niet altijd makkelijk te bereiken maar daardoor des te interessanter!
In het uiterste zuidwesten van het park kunt u een bezoek brengen aan de vuurtoren op de kaap Cabo de São
Vicente die ook de naam aan deze kuststrook heeft gegeven. Hier lag ook de beroemde zeevaartschool gesticht door
Hendrik de Zeevaarder, D. Henrique, in de 15e eeuw.
Contactgegevens
Zetel:
Rua Serpa Pinto, 32 - 7630-174 ODEMIRA
Tel.: +351 283 322 735 - Fax: +351 283 322 830
E-mail: pnsacv@icnf.pt
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Delegatie:
- Rua João Dias Mendes, 46-A - 8670-086 ALJEZUR
Tel.: +351 282 998 673 - Fax: +351 282 998 531
- Colectiva C4 Stº. André - Apartado 98 - 7500-999 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
Tel.: +351 269 708 400 - Fax:+351 269 752 145

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/12
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/12

Kenmerken en diensten
Aangegeven routes
Parkgebied: 75.000 ha.
Hoogte: Máx - 156m; min - 0m; Profundidade máx - 50m
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