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Het was vanuit de Algarve dat de ontdekkingsreizen vertrokken en de Portugezen in contact kwamen met andere
volkeren en culturen. Het is ook in de Algarve dat we een groot deel van de toeristen die Portugal bezoeken met
open armen ontvangen. Het klimaat is hier zeer mild met zon het hele jaar rond!
Hier treft u stranden van uitstekende kwaliteit. Uitgestrekte zandstranden, omgeven door goudkleurige rotsen, bijna
onbewoonde eilandjes die de grens vormen tussen de Ria Formosa en de zee, of door rotsen beschermde kleine
baaien. De oceaan die hier alle tinten blauw aanneemt, is rustig en warm en nodigt uit om te zwemmen en allerlei
watersporten te beoefenen.
En dan zijn er nog de bergen, waar de mensen in harmonie met de natuur leven en tradities hebben bewaard die ze
graag met anderen delen. En de steden. Silves bewaart overblijfselen van het Arabische verleden en Lagos uit de tijd
van de ontdekkingsreizen. In de meer kosmopolitische steden Portimão en Albufeira is er dag en nacht veel te
beleven. Tavira is een uitstalraam met traditionele architectuur en Faro, de toegangspoort tot de regio, is een
uitgebreid bezoek waard om het prachtig historisch centrum te ontdekken.
Om te ontspannen zijn er verschillende behandelingen mogelijk in de spa’s en centra voor thalassotherapie en in het
kuuroord Termas de Monchique. Deze regio telt ook vele internationaal bekroonde golfbanen waar u kunt
ontspannen terwijl u wat lichaamsbeweging heeft. U vindt hier van de eenvoudigste tot de meest luxueuze hotels,
vakantiedorpen en resorts. Een gevarieerd aanbod met één gemeenschappelijk kenmerk: de oprechte gastvrijheid.
Wandel- en fietspaden nodigen u uit de regio beter te leren kennen. De Via Algarviana doorkruist het binnenland
terwijl de Rota Vicentina langs één van de best bewaarde kuststroken van Europa loopt. Een boottocht is een andere
milieuvriendelijke manier om de fauna en flora te observeren.
Op het menu staat hier vooral verse vis en zeevruchten die worden gegrild of bereid in cataplanas. Deze hemelse
gerechten kunt u proeven op een eenvoudig terrasje aan het strand of in verfijnde restaurants met Michelin-sterren
waar chefs de traditionele gastronomie heruitvinden. Nog enkele ervaringen die u zeker niet mag missen tijdens een
bezoek aan de regio.
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