Parque Natural da Ria Formosa
OVER

Natuurpark Ria Formosa
Een vochtig gebied dat van groot internationaal belang is. De Ria Formosa is een labyrint van kanalen, eilandjes,
uiterwaarden en zandbanken en strekt zich uit over 60 km langs de kust voor de Algarve, tussen de stranden Praia
do Garrão en Praia da Manta Rota.
De diversiteit aan ecosystemen heeft een gevarieerde fauna aangetrokken waaronder talrijke vogelsoorten. Eén van
de meest zeldzame is de westelijke purperkoet, het symbool van dit natuurpark, die u nergens anders in Portugal
zult tegenkomen. Als u deze vogel met prachtige veren wilt bekijken en alles wilt weten over dit beschermde gebied,
kunt u uw bezoek beginnen bij het informatiecentrum (Centro de Educação Ambiental de Marim), dat u de beste
paden en observatiepunten kan aangeven waar u zich kunt verbergen om deze vogels te bekijken. Het park
organiseert ook tochten in oude traditionele boten waar vroeger tonijn mee werd gevist.
De meest sympathieke diersoort die u hier zult tegenkomen is wel de Portugese waterhond! Dit is een langharig ras
dat de vissers tijdens hun werk hielp door in het water te duiken en de vis, die vastzat in de netten, te vangen.
Naast de visserij zijn de zoutwinning en week- en schaaldierenvangst traditionele activiteiten van de bevolking rond
de Ria Formosa. Zij hebben met veel kennis en kunstzinnigheid heerlijke gastronomische specialiteiten gecreëerd,
zoals soepvis en rijst met messenheften, die u allemaal kunt proeven in de restaurants aan de kust.
Wie houdt van zon en zee vindt op de eilanden van de Ria Formosa aardse paradijzen. Van west naar oost liggen de
eilanden Faro, Barreta, Culatra, Armona en Tavira met uitgestrekte zandstranden, die maar weinig bezocht worden.
Om uw uitstapje compleet te maken, kunt u een bezoek brengen aan Cacela Velha, een wit stadje met een belangrijk
architectonisch erfgoed. Beklim het fort en kijk om u heen. Het landschap is een mengeling van het blauw van de
Ria, de zee en de lucht... ongelofelijk mooi!
Contactgegevens
Zetel:
Centro de Educação Ambiental de Marim - Quelfes - 8700-225 OLHÃO Tel.: +351 289 704 134 /5 - Fax: +351 289 704
165 E-mail: pnrf@icnb.pt
http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/14
Website:
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/14
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Kenmerken en diensten
Aangegeven routes
Parkgebied: 17.664 ha.
Hoogte: Máx - 26m; min - 0m
Beschikbare accommodatie
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