Reserva Natural das Berlengas
OVER

Midden in de zee voor Peniche, op zo´n 10 km van de kust, ligt de archipel Berlengas. Een schuilplaats voor de
natuur in een bijna ongerepte staat. De archipel bestaat uit 3 groepen eilandjes - Estelas, Farilhões en Berlenga -, en
heeft een lage weelderige vegetatie waaronder unieke soorten als de Armeria berlegensis en de Herniaria
berlengiana, waarvan u aan de naam kunt zien dat ze inheems zijn.
Veel vogelsoorten vinden hier de ideale broedplaats of tussenstop tijdens hun trek naar andere oorden. Maar de
zeemeeuwen zijn hier het ruimst vertegenwoordigd; die zijn werkelijk overal op de eilanden! Hier zijn ook bedreigde
diersoorten gesignaleerd als de zeekoet, een vogel die lijkt op een kleine pinguïn en die als symbool dient voor het
reservaat. Het beschermde gebied omvat niet alleen de eilanden maar ook een deel van de zee. Het zeereservaat is
ongeveer 985 hectare en hier leeft een heel gevarieerde fauna.
Het grootste eiland, Berlenga, is als enige het hele jaar door bewoond, maar slechts om de onmisbare diensten als
de werking van de vuurtoren en het toezicht op het reservaat te waarborgen. Tussen mei en oktober is er dagelijks
vervoer van en naar de eilanden vanaf de haven van Peniche. Als de dienstregeling u niet uitkomt, of als u uw
bezoek in een andere periode gepland heeft, zijn er kleine boten die u mee kunnen nemen als de
weersomstandigheden dat toelaten.
Berlenga is het ideale eiland voor wie op zoek is naar rust. Hier bent u weg van alle drukte aan land. Er kunnen
maximaal 350 mensen tegelijkertijd op het eiland zijn. Om het eiland goed te leren kennen, dient u de wandelpaden
te volgen, die leiden naar de grotten, naar het fort Fortaleza de São João Baptista of simpelweg naar plaatsen die
fantastische vergezichten bieden.
Contactgegevens
Zetel:
Avª. Mariano Calado, 55 - 2520-224 PENICHE
Tel.: +351 262 787 910 - Fax: +351 262 787 930
E-mail: rnb@icnf.pt

Delegatie:
Ilha da Berlenga - Casa Varella-Cid
Tel: +351 262 750 405

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

1/2

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/18
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/18

Kenmerken en diensten
Aangegeven routes
Parkgebied: 9.560 ha.
Hoogte: Máx - 94m; min - 0m; Profundidade máx: 555m
Beschikbare accommodatie
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