Stranden
Praia da Lota

Praia das Furnas - Milfontes

Stranden

Stranden

Adres: Manta Rota - Vila Real de Santo António

Adres: Vila Nova de Milfontes - Odemira

&gt;Het uitgestrekte zandstrand Praia da Lota ligt in het
verlengde van Praia da Manta Rota aan een rustige zee waar het
strandwater een aangename temperatuur heeft. Het strand
beschikt over een degelijke strandinfrastructuur en is omringd
door

Het strand Praia das Furnas ligt vlakbij Vila Nova de Milfontes,
aan de linker oever van de rivier Rio Mira en is een rivierstrand,
dat veel invloeden van de zee heeft. Tijdens eb reikt het strand
zelfs voorbij de monding van de Rio Mira en vormt

Praia do Homem do Leme

Praia do Norte - Nazaré

Stranden

Stranden

Adres: Porto

Adres: Nazaré

In de stad Porto, dicht bij de Avenida de Montevideo, ligt Praia do
Homem do Leme. Het strand heeft zijn naam te danken aan een
standbeeld dat vlak bij het strand staat. Dit kleine strand met
zijn vele rotsen biedt mooie uitzichten en is zeer

Ten noorden van de indrukwekkende kaap van Nazaré, beter
bekend als "Sítio", ligt Praia do Norte. Het is een onbewaakt
strand midden in een landelijke, ongerepte omgeving met
duinen waar de oorspronkelijke vegetatie bewaard is gebleven.
De woeste

Praia fluvial da Louçainha
Stranden
Adres: Penela
Het rivierstrand van Louçainha bestaat uit dammen met een
verschillende diepte. Het bevindt zich in het gebergte van de
Serra do Espinhal, een rustige plaats met veel groen. Deze
recreatieruimte is ideaal om uit te rusten en maakt deel uit van
het

Alentejo
Gavião
Praia fluvial da Quinta do Alamal
Stranden
Adres: Gavião
Het rivierstrand Praia fluvial da Quinta do Alamal ligt te midden
van een prachtig landschap aan de oevers van de Taag. Het
strand maakt deel uit van een recreatiecomplex dat naast
ondersteunde infrastructuur voor de badzone ook een Centro de

Grândola
Praia da Comporta

Praia do Carvalhal

Stranden

Stranden

Adres: Grândola

Adres: Lagoa Formosa - Grândola

Het strand Praia da Comporta ligt in het uiterste zuiden van het
schiereiland Tróia en is een enorme uitgestrekte zandvlakte. Dit
strand wordt veel bezocht door zomerbadgasten, omdat het heel
makkelijk toegankelijk is. Bovendien is er een ruim

Het strand Praia do Carvalhal heeft een goede toegang via
geasfalteerde wegen, die voeren langs een prachtig landschap
waarbij dennenbossen worden afgewisseld door rijstvelden. Het
is een enorm zandstrand omgeven door duinen en liggend aan
een kalme

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

1/39

Praia do Pego
Stranden
Adres: Carvalhal - Grândola
Een rustige zee, een breed zandstrand en duinen van wit zand
geven Praia do Pego een rustgevende uitstraling. Het strand ligt
ten zuiden van het strand Praia do Carvalhal en zonder dat er
enige scheiding is aangebracht tussen de stranden, heeft

Melides
Praia da Aberta Nova

Praia da Galé - Fontaínhas

Stranden

Stranden

Adres: Fontaínhas do Mar - Grândola

Adres: Grândola

Het strand Praia da Aberta Nova is het evenbeeld van de Natuur
in haar puurste staat. De menselijke tussenkomst is op dit
uitgestrekte zandstrand nauwelijks aanwezig, met uitzondering
van het toezicht en een steunpunt. Het is één van de mooiste

Het strand Praia da Galé wordt omringd door fossiele riffen, waar
formaties van 5 miljoen jaar oud gezien kunnen worden. Het
biedt een indrukwekkend landschap en een schoonheid die
verschilt van de andere stranden ten noorden van de gemeente

Praia de Melides
Stranden
Adres: Grândola
Het strand Praia de Melides ligt op de lange zandstrook, die de
zee scheidt van de lagune Lagoa de Melides. Het is makkelijk
toegankelijk via een weg en heeft een goede
parkeergelegenheid. Het strand biedt goede voorzieningen zoals
een

Mértola
Praia fluvial da Tapada Grande
Stranden
Adres: Albufeira da Barragem da Tapada Grande Mértola
Het rivierstrand Tapada Grande, gelegen in de rustige omgeving
van het gelijknamige stuwmeer, is een aangenaam
recreatiegebied met een zandstrand, grasvelden en een
volledige ondersteunende infrastructuur. Niet ver hier vandaan
bevindt zich Minas de

Odemira
Praia de Almograve
Stranden
Adres: Odemira
Het strand Praia de Almograve ligt in het natuurpark Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina en is afwijkend
in de rotsachtige en grillige kuststrook door zijn uitgestrekte
zandvlakte omgeven door kliffen en roodachtige duinen.De

Porto Covo
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Praia da Ilha do Pessegueiro

Praia da Samouqueira

Stranden

Stranden

Adres: Porto Covo - Sines

Adres: Porto Covo - Sines

Het strand Praia da Ilha do Pessegueiro ligt tegenover het eiland,
dat het zijn naam gaf (Ilha do Pessegueiro). Hier zijn nog
overblijfselen van eeuwenoude bezettingen, zoals de
pekelfabriek uit de Romeinse tijd. Er wordt gedacht dat de naam
van het

Het strand Praia da Samouqueira is het laatste van een
opeenvolging zandstranden tussen de rotsen in, die moeilijk
toegankelijk zijn, maar een des te grotere natuurlijke schoonheid
hebben, zoals Vieirinha, Oliveirinha, Foz en Burrinho. Dit strand

Praia do Salto

Praia dos Aivados

Stranden

Stranden

Adres: Sines

Adres: Sines

Vlakbij het strand Praia Grande de Porto Covo ligt Praia do Salto,
dat een klein, verscholen zandstrand is tussen de kliffen. Hier
heerst een sfeer van privacy en rust.Het is sinds 2002 onderdeel
van een beperkte groep naturistenstranden, die

Het uitgestrekte zandstrand Praia dos Aivados met een wilde
schoonheid ligt in het natuurpark Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina, in een gebied dat een
kenmerkende diverse vegetatie heeft. Hier kunnen
plantensoorten gevonden

Santiago do Cacém
Praia da Costa de Santo André

Praia da Fonte do Cortiço

Stranden

Stranden

Adres: Santiago do Cacém

Adres: Santiago do Cacém

Het strand Praia da Costa de Santo André ligt bij de lagune
Lagoa de Santo André en is onderdeel van het natuurreservaat.
Het is een lange zandvlakte, liggend aan zowel de Atlantische
Oceaan als het rustige water van de lagune. Het strand wordt

Het strand Praia da Fonte do Cortiço heeft een enorme
zandvlakte omgeven door duinen en is één van de mooiste van
de regio. Het is gelegen aan een wilde zee, soms wel een beetje
te wild, en het is er heel aangenaam om wandelingen te maken.
Ook

Sines
Praia Grande de Porto Covo

Praia Vasco da Gama

Stranden

Stranden

Adres: Sines

Adres: Sines

Het strand Praia Grande de Porto Covo ligt in het natuurpark
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Porto
Covo was een klein vissersdorp dat zich gedurende de 20ste
eeuw goed ontwikkeld heeft en daarbij zijn charme heeft
behouden.

Het strand Praia Vasco da Gama ligt bij de stad Sines en getuigt
van de belangrijkste evenementen in de geschiedenis van Sines.
Het is een beschutte baai, die ligt aan een kalme zee, die ideaal
is voor windsurfen en zeilen. Aan het strand ligt een

Praia da Costa do Norte

Praia de Morgavel

Stranden

Stranden

Adres: Sines

Adres: Sines

Het strand Praia da Costa do Norte ligt ten noorden van de kaap
Cabo de Sines. Het is het eerste strand, met een kilometers
lange zandvlakte, tot aan het schiereiland Tróia. Door de
onstuimige zee en de gevaarlijke bodem, is dit strand niet

Het strand Praia de Morgavel wordt omgeven door stevige
duinen en bestaat uit een ruime zandvlakte. Het ligt aan helder
water en wordt beschouwd als één van de schoonste stranden
van de Alentejo. Het is uitstekend toegankelijk via een
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Praia de São Torpes

Praia de Vale Figueiros

Stranden

Stranden

Adres: Sines

Adres: Sines

De zee bij het strand Praia de São Torpes heeft een constant
wilde golfslag en deze maakt dit tot één van de beste plaatsen
van de Portugese kust om te surfen. Hier zijn dan ook
verschillende surfscholen, die u deze sport kunnen leren. Het
strand

Praia de Vale Figueiros, ook bekend als Vieirinha of Pedra da
Casca, is een groot zandstrand aan een woeste zee dat zeer
geliefd is bij surfers en bodyboarders. Dit strand bevindt zich
midden in het natuurpark Parque Natural do Sudoeste Alentejano
e

Tróia
Praia Atlântica (Soltroia)

Praia de Troia Mar

Stranden

Stranden

Adres: Troia - Grândola

Adres: Troia - Grândola

Het strand Praia Atlântica (Soltroia) ligt op het schiereiland Troia
en heeft duinen van wit zand, een rustige en kristalheldere zee,
waar u met een beetje geluk in de verte dolfijnen kunt zien
zwemmen. Bij het strand, dat goede voorzieningen en

Het strand Praia de Troia Mar ligt op het schiereiland Troia aan
de kant van de Atlantische Oceaan. Het biedt een fantastisch
uitzicht op het gebergte Serra da Arrábida, dat tegenover het
strand ligt. Dit strand is makkelijk toegankelijk want het

Praia de Troia-Galé

Praia do Bico das Lulas

Stranden

Stranden

Adres: Troia

Adres: Troia - Grândola

Praia de Troia-Galé wordt uitgebaat door het toeristisch complex
van Troia en ligt het verst verwijderd van het vakantiedorp.
Misschien is het daarom ook rustiger dan de naburige stranden.
Het prachtige uitgestrekte zandstrand aan de rustige zee

Het strand Praia do Bico das Lulas is één van de stranden van
het schiereiland Troia en heeft stranden met fijn zand, gelegen
aan een heel rustige zee, die bijna geen golven heeft. De
uitgestrekte zandvlakte wordt omgeven door duinen en Praia do

Vila Nova de Milfontes
Praia da Franquia - Milfontes

Praia do Farol – Vila Nova de Milfontes

Stranden

Stranden

Adres: Vila Nova de Milfontes - Odemira

Adres: Vila Nova de Milfontes

Het strand Praia da Franquia ligt naast Vila Nova Milfontes en is
één van de meest bezochte stranden van de kust van de
Alentejo. Het strand is gescheiden van "buurman" Praia da
Franquia door een muur van rotsen. Dit is een rivierstrand,
waardoor

Praia do Farol in Vila Nova de Milfontes grenst aan de ene kant
aan de rivier Rio Mira en aan de andere aan zee. Dit strand ligt
naast het strand Praia da Franquia, waarvan het via een muur is
gescheiden. Net zoals op het strand Praia das Furnas,

Praia do Malhão
Stranden
Adres: Odemira
Dit gebied met een enorme zandvlakte waar verschillende kleine
strandjes bij elkaar liggen wordt doorgaans aangegeven met
Praia do Malhão. De kleine strandjes Praia da Cruz, Praia do
Saltinho, Praia dos Nascedios en Praia das Galés hebben hun

Zambujeira do Mar
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Praia da Zambujeira do Mar

Praia do Brejão ou da Amália

Stranden

Stranden

Adres: Odemira

Adres: Odemira

Het strand Praia da Zambujeira do Mar ligt in het natuurpark
Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano en
wordt omgeven door kliffen waarvandaan u een prachtig uitzicht
heeft op de oceaan. De zee heeft hier een sterke golfslag en is

Het strand Praia do Brejão ligt in het natuurpark Parque Natural
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina en is ook wel bekend
onder de naam Praia da Amália, omdat hier het huis staat waar
de beroemde fadozangeres Amália Rodrigues soms lange tijd

Praia do Carvalhal - São Teotónio

Praia dos Alteirinhos

Stranden

Stranden

Adres: Odemira

Adres: Odemira

Het strand Praia do Carvalhal ligt op enkele kilometers van
Zambujeira do Mar en is toegankelijk via een verharde weg ten
zuiden van deze plaats. Het strand wordt in de zomermaanden
druk bezocht. Het strand is onderdeel van het natuurpark Parque

Het strand Praia dos Alteirinhos is toegankelijk via een verharde
weg ten zuiden van Zambujeira do Mar. Het ligt te midden van
het natuurpark Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina en is een rustig strand met fijn, goudkleurig zand.

Algarve
Albufeira
Praia Manuel Lourenço

Praia Maria Luísa

Stranden

Stranden

Adres: Galé - Albufeira

Adres: Albufeira

Het strand Praia Manuel Lourenço wordt omgeven door
goudkleurige rotsen die begroeid zijn met een weelderige
vegetatie en het is goed toegankelijk vanaf Galé, het naburige
strand. Het beschikt over goede voorzieningen en heeft een
natuurlijk en

Het strand Praia Maria Luísa is toegankelijk vanaf de plaats Olhos
de Água of vanaf het complex Quinta da Balaia. Dit strand wordt
omgeven door kliffen met kleuren die oker- tot goudkleurige
tinten aannemen en die prachtig contrasteren met het

Praia da Coelha

Praia da Falésia - Açoteias / Alfamar

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Het strand Praia da Coelha ligt genesteld tussen twee
goudkleurige kliffen. Het ligt beschut en aan een rustige zee. Dit
strandje ligt 5 km ten westen van Albufeira en wordt veel
bezocht in de zomermaanden.

Het strand Praia da Falésia heeft als achtergrond een lange rij
kliffen van rood-, koper- en goudkleurige tinten. Hierdoor is het
strand bij het vallen van de avond op zijn mooist. Het enorme
strand strekt zich uit tussen Olhos de Água en

Praia da Galé

Praia da Oura

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Door de verschillende toegangspaden vanaf de parkeerplaats is
het uitgestrekte zandstrand Praia da Galé in twee afzonderlijke
stranden verdeeld, die aangegeven worden naar gelang de
ligging - oosten (leste) en westen (oeste). Het geheel wordt

Heel dichtbij Albufeira ligt Praia da Oura, precies in het centrum
van één van de levendigste gebieden van de Algarve. Het strand
biedt uitstekende condities voor heerlijke vakantiedagen aan het
strand.De rustige zee nodigt uit tot ontspanning of
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Praia da Rocha Baixinha

Praia de Santa Eulália

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Het strand Praia da Rocha Baixinha is onder de bevolking beter
bekend onder de naam ?Tomatenstrand?: Praia dos Tomates. Dit
komt omdat hier vroeger langs één van de toegangswegen een
tomatenplantage was. Het is een rustig gebied in het uiterste

Het strand Praia de Santa Eulália is betoverend mooi. Het ligt
tussen goudkleurige kliffen die begroeid zijn met dennenbomen
en een aangelegde tuin. Het is één van de mooiste en best
verzorgde stranden van de Algarve. Vlakbij dit zandstrand is

Praia de São Rafael

Praia do Barranco das Belharucas

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Het strand Praia de São Rafael dankt zijn naam aan het
toeristische complex dat hier staat en ligt tussen de kliffen. Het
zandstrand wordt hier en daar door rotsen onderbroken, die ook
uitsteken en het strand een heel pittoreske aanblik geven. Het

Het strand Praia do Barranco das Belharucas ligt in het uiterste
oosten van het strand Praia da Falésia, dat zich kilometers lang
in oostelijke richting uitstrekt tot aan Vilamoura. Het wordt door
rotsen van Olhos de Água gescheiden die met

Praia do Castelo - Guia

Praia do Evaristo

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Het strand Praia do Castelo is heel klein en knus en ligt tussen
grote rotsen, die eigenaardige vormen hebben. De kliffen in het
oosten doen zelfs aan een fort denken. Dit strand ligt op enkele
kilometers van Albufeira en heeft complete

Het strand Praia do Evaristo is erg klein en wordt beschut door
grillige rotsformaties. De naam Praia do Evarista dankt het
strand aan het beroemde restaurant, dat hier ligt. Het strand is
toegankelijk via de plaats Galé en biedt uitstekende

Praia do Inatel

Praia do Túnel ou Peneco

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Praia do INATEL bevindt zich in Albufeira, vlakbij het
gelijknamige hotelcomplex en is een druk bezocht en
geanimeerd strand. Het goudgele zand, het kristalheldere,
warme water en de goede voorzieningen zorgen voor momenten
van ontspanning.

Het strand Praia do Túnel, ook wel bekend als Praia do Peneco, is
toegankelijk via een tunnel in het centrum van de stad en ligt in
het uiterste westen van het uitgestrekte zandstrand voor
Albufeira. Aan het einde van dit strand kunt u een

Praia dos Arrifes

Praia dos Aveiros

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Het strand Praia dos Arrifes ligt ten westen van Albufeira en is
een van de kleinste stranden in deze gemeente. Deze kleine baai
ligt goed beschut en wordt gevormd door lage rotspartijen
waarin u een aantal grotten kunt zien zoals die in deze streek

Praia dos Aveiros is een klein zandstrand, dat beschut ligt tussen
de kliffen en het is erg sfeervol. Bovendien is het uitstekend
geschikt om te duiken. Dit strand grenst aan Praia da Oura, hét
levendige centrum van dit gebied, en is toegankelijk

Praia dos Olhos de Água

Praia dos Pescadores

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira

Adres: Albufeira

Olhos de Água was oorspronkelijk een vissersdorp en dankt zijn
naam, letterlijk ?Waterbron?, aan de zoetwaterbronnen, die
tussen de rotsen in het oosten van het strand ontspringen. Met
laagwater is het makkelijk om deze waterbronnen te zien vloeien

Het strand Praia dos Pescadores ligt in het midden van het
uitgestrekte zandstrand voor Albufeira en heeft een pittoreske
uitstraling door de bontgekleurde vissersboten, die in het
oostelijk deel voor anker liggen. Het strand is direct toegankelijk
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Praia dos Salgados
Stranden
Adres: Albufeira
Het strand Praia dos Salgados is uitgestrekt en vormt een
contrast met de overige stranden van Albufeira vanwege de
diversiteit van het landschap. In plaats van okerkleurige kliffen
wordt dit strand verfraaid met een prachtig duinlandschap.
Voorbij

Alcoutim
Praia fluvial do Pego Fundo
Stranden
Adres: Alcoutim
In de buurt van Alcoutim, in het binnenland van de Algarve,
bevindt zich het rivierstrand van Pego Fundo. Het is een zeer
aangename plaats, omringd door weelderige vegetatie. Het
badplaatsje ligt aan de oever van de rustige wateren van de
Ribeira de

Aljezur
Praia da Amoreira

Praia da Arrifana

Stranden

Stranden

Adres: Aljezur

Adres: Aljezur

Het strand Praia da Amoreira beschikt over een uitgestrekte
zandvlakte omgeven door duinen en in het noorden begrensd
door een donkere rots, die volgens de bevolking lijkt op een
liggende reus. Het ligt aan de monding van een riviertje,
waardoor u

Het strand Praia da Arrifana ligt in een baai omgeven door hoge
kliffen waarin de huizenzee zich uitstrekt tot aan de zee. Het is
een harmonieuze visie op de menselijke bezetting en de natuur,
die u het beste kunt gadeslaan vanaf de ruines van het

Praia da Bordeira ou Carrapateira

Praia de Odeceixe

Stranden

Stranden

Adres: Aljezur

Adres: Aljezur

Het strand Praia da Bordeira, ook wel Praia da Carrapateira
genoemd, ligt heel dichtbij het dorp Carrapateira. Vanaf het dorp
is er een toegang naar het strand via een geasfalteerde weg. Dit
prachtige strand is heel breed en wordt met laagwater nog

Het strand Praia de Odeceixe ligt aan de monding van het
riviertje Ribeira de Seixe, een aangename locatie voor boot- of
kanotochten. Op dit strand kunt u kiezen om te baden in zee of
in de rivier.Met laagwater vormen zich kleine lagunes in het

Praia de Vale Figueiras

Praia do Amado

Stranden

Stranden

Adres: Aljezur

Adres: Aljezur

Het mooie strand Praia de Vale Figueiras is moeilijk toegankelijk
via een verharde weg en wordt mede daardoor nog niet veel
bezocht door badgasten. De surfers en de bodyboarders
daarentegen vertoeven hier graag. In de buurt zijn er diverse
scholen

Het strand Praia do Amado wordt beschouwd als één van de
beste Portugese stranden om te surfen. Het wordt bezocht door
surfers uit heel Europa en is vaak het toneel van internationale
competities. Maar niet alleen de gevorderden zijn hier te

Praia do Monte Clérigo

Praia do Vale dos Homens

Stranden

Stranden

Adres: Aljezur

Adres: Aljezur

Het strand Praia do Monte Clérigo ligt vlakbij het vissersdorp
Monte Clérigo, waarnaar het strand genoemd is. Het ligt op
ongeveer 10 km van het stadje Aljezur en is makkelijk
toegankelijk via een geasfalteerde weg en het strand is
bereikbaar

Vanaf Aljezur kunnen er prachtige stranden langs de westkust
van de Algarve ontdekt worden. Eén daarvan is Praia do Vale dos
Homens, een ware parel van rust. Dit strand wordt aan twee
kanten, ten noorden en ten zuiden, begrensd door hoge kliffen
en

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

7/39

Armação de Pêra
Praia Grande

Praia de Armação de Pera

Stranden

Stranden

Adres: Pera - Silves

Adres: Armação de Pera - Silves

De zandvlakte die zich uitstrekt vanaf Armação de Pêra wordt
aangeduid met de naam Praia Grande. In het westen wordt het
strand begrensd door het riviertje Ribeira de Alcantarilha en in
het oosten door het meer Lagoa dos Salgados, een gebied van

Vroeger was Armação de Pêra een klein vissersdorp maar
tegenwoordig is het één van de meest bezochte plaatsen van de
Algarve. Het beschikt over een grote variatie en aanbod op het
gebied van entertainment en ontspanning. In het oude deel van
de

Castro Marim
Praia Verde

Praia da Alagoa

Stranden

Stranden

Adres: Castro Marim

Adres: Altura Castro Marim

Het strand Praia Verde ligt in een vlakke en grote zandvlakte, die
verder reikt dan het oog ziet, of u nu naar het oosten of het
westen kijkt. Praia Verde is het boegbeeld van rust. De rustige
zee en de aangename temperaturen van lucht en water,

Vlakbij de plaats Altura, met lage huisjes geordend in loodrechte
straatjes op een hoogvlakte, ligt het strand Praia da Alagoa, dat
ook wel Praia de Altura wordt genoemd. Het strand ligt op een
zandvlakte die verder reikt dan het oog ziet. Of u nu

Praia do Cabeço / Retur
Stranden
Adres: Castro Marim
Het strand Praia do Cabeço, of Praia da Retur zoals het ook wel
wordt genoemd vanwege de gelijknamige onderneming die zich
daar bevindt, ligt in het oostelijk deel van de Algarve, op
ongeveer 6 km van Castro Marim. De enorme zandvlakte strekt
zich

Faro
Praia da Ilha da Barreta / Ilha Deserta

Praia da Ilha da Culatra

Stranden

Stranden

Adres: Ria Formosa - Faro

Adres: Ria Formosa - Faro

Het strand Praia da Ilha da Barreta of Praia da Ilha Deserta ligt in
het meest zuidelijke puntje van Portugal. Het is één van de
"barrièrestranden" van het natuurpark Parque Natural da Ria
Formosa, die de overgang vormen tussen het griendgebied

Het strand Praia da Ilha da Culatra ligt in het natuurpark Parque
Natural da Ria Formosa en is één van de "barrièrestranden" die
de zee van de Ria Formosa scheiden. Het strand is alleen
toegankelijk per boot vanaf Olhão; er zijn hier dan ook

Praia da Ilha de Faro

Praia da Ilha do Farol

Stranden

Stranden

Adres: Ria Formosa - Faro

Adres: Ria Formosa - Faro

Wie van het westen komt, zal als eerste ?barrièrestrand? Praia
Ilha de Faro tegenkomen. Dit type strand scheidt de zee van de
Ria Formosa en is onderdeel van het natuurpark Parque Natural
da Ria Formosa. Het eiland waarop het strand ligt, is

Het strand Praia da Ilha do Farol (op het eiland Ilha do Farol) is
bereikbaar met regelmatige busverbindingen vanaf Faro, is één
van de ?zandbarrières? tussen de zee en de Ria Formosa, en is
onderdeel van het natuurpark Parque Natural da Ria
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Lagoa
Praia Grande - Ferragudo

Praia da Cova Redonda - Porches

Stranden

Stranden

Adres: Ferragudo - Lagoa

Adres: Porches - Lagoa

Ferragudo is een pittoreske vissersplaats met een witte
huizenzee, die afdaalt tot aan de rivier Rio Ferragudo. Het ligt
tegenover Portimão, waarmee Ferragudo vroeger
verantwoordelijk was voor de bescherming van de kust. Deze
taak was toegekend aan

Praia da Cova Redonda wordt beschouwd als een van de mooiste
stranden van Europa. Het bestaat uit een klein zandstrand
tussen door erosie gebeeldhouwde rotsen. Dit door hoge kliffen
omringde strand ligt ten oosten van Praia da Senhora da Rocha
en is

Praia da Marinha

Praia da Senhora da Rocha

Stranden

Stranden

Adres: Caramujeira - Lagoa

Adres: Porches - Lagoa

Het strand Praia da Marinha wordt omgeven door een door
erosie verweerd klif en wordt gezien als één van de honderd
beste stranden ter wereld. Het ligt in een uithoekje waar de
natuur nog in oorspronkelijk, wilde staat is behouden. Geniet,
voordat

Het strand Praia da Senhora da Rocha ligt ingesloten tussen
twee hoge kliffen. Het is klein en ligt aan een heldere en rustige
zee, waar het ideaal is om te zwemmen of om uw eerste
boottochtje te maken langs de kust, waarbij u prachtige grotten

Praia de Albandeira

Praia de Benagil

Stranden

Stranden

Adres: Benagil - Lagoa

Adres: Benagil - Lagoa

Het strand Praia de Albandeira heeft uitstekende golven om te
surfen. Het is een klein schelpvormige strand omgeven door
kliffen, die unieke vormen hebben.

Het strand Praia de Benagil ligt bij het gelijknamige vissersdorp,
waar de vissers met hun boten nauwelijks opvallen op de kleine
zandvlakte. Het ligt op één van de mooiste stukjes van de
kustlijn van de Algarve, waar zich in de grillige rotsen

Praia de Vale Covo

Praia do Carvoeiro

Stranden

Stranden

Adres: Carvoeiro - Lagoa

Adres: Carvoeiro - Lagoa

Het strand Praia de Vale Covo wordt omgeven door hoge kliffen,
waarop het Hotel Tivoli Almansor ligt. Het is een kleine baai van
uitzonderlijke schoonheid. Het strand is toegankelijk via een trap
en is heel beschut. Het water is helder en kalm en

Vlakbij een klif, waar harmonieus kleine witte vissershuisjes
verspreid liggen, bevindt zich het strand Praia do Carvoeiro: een
mooi en pittoresk beeld van de kust van de Algarve. Het kleine
zandstrand is beschut en wordt veel bezocht door

Praia do Pintadinho

Praia do Vale de Centeanes

Stranden

Stranden

Adres: Ferragudo - Lagoa

Adres: Carvoeiro - Lagoa

Het strand Praia do Pintadinho ligt vlakbij de plaats Ferragudo en
heeft een prima grootte. Het ligt aan een kalme zee zonder
gevaren. Praia do Pintadinho wordt omgeven door kliffen
waardoor het beschut ligt. Het biedt een prachtig uitzicht op de

Het strand Praia do Vale de Centeanes ligt beschut tussen
goudkleurige kliffen, die opmerkelijke vormen hebben en waar
grotten verscholen liggen. Het is een mooi strand, dat
toegankelijk is via een lange trap. De zee is hier kalm en helder
en nodigt

Praia do Vale do Olival - Alporchinhos

Praia dos Caneiros

Stranden

Stranden

Adres: Alporchinhos - Porches - Lagoa

Adres: Ferragudo - Lagoa

Praia de Vale do Olival, gelegen ten westen van Praia de
Armação de Pera, is omringd door via erosie uitgehouwen
rotsformaties. Op de klif loopt een pad dat een indrukwekkend
uitzicht biedt op zee. Het verbindt het strand met het naburige
Praia

Het strand Praia dos Caneiros ligt op ongeveer 3 km van het
stadje Ferragudo en is erg rustig. Het wordt omgeven door
prachtige kliffen en de sfeer nodigt uit tot rust en relaxen.
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Lagos
Meia Praia

Praia da Batata

Stranden

Stranden

Adres: Lagos

Adres: Lagos

Het strand Meia Praia is één van de meest bekende stranden in
de streek rond Lagos. Het is een uitgestrekt zandstrand van 5
km, dat ligt tussen de jachthaven en de Ria de Alvor; de
oostelijke helft wordt ook wel Praia de São Roque genoemd. Het

Op enkele meters van het historische centrum van Lagos ligt het
knusse strand Praia da Batata. Het is een ideaal strand voor wie
niet van geïsoleerde plekjes houdt. Het heeft uitstekende
voorzieningen en heeft ook verschillende

Praia da Luz

Praia de Dona Ana

Stranden

Stranden

Adres: Lagos

Adres: Lagos

De plaats Luz is van oorsprong een vissersplaats met oude
tradities. Tegenwoordig is het een druk bezochte
zomerbadplaats, die zijn charme geenszins heeft verloren. Het
strand nam de naam aan van de plaats: Praia da Luz. De
voorzieningen zijn

Het strand Praia de Dona Ana ligt beschut tussen de kliffen aan
een zee van helder en rustig water. Het is één van de meest
afgebeelde stranden van de Algarve. De rotsen zijn er grillig en
rijzen op uit de zee, of uit het zand. Ze bieden de

Praia de Porto de Mós

Praia do Camilo

Stranden

Stranden

Adres: Lagos

Adres: Lagos

Het betoverend mooie strand Praia de Porto de Mós wordt
begrensd door hoge kliffen. Het is a.h.w. een grote goudkleurige
zandtong gelegen aan een zee met kalm water, in blauw- en
groentinten. Naar het westen kunt u wandelen over het klif, via
een

Het strand Praia do Camilo wordt beschut door kliffen en heeft
een kleine zandvlakte, die toegankelijk is via een trap met ca.
200 treden. Bekijk, voordat u de treden afdaalt, het prachtige
uitzicht. Dichtbij Praia do Camilo, en toegankelijk via

Praia dos Pinheiros
Stranden
Adres: Lagos
Het strand Praia dos Pinheiros ligt in Lagos, tussen de stranden
Praia do Camilo en Ponta da Piedade. Het is een klein,
schelpvormig strand dat bij hoogwater ongeveer 30 tot 40 meter
breed is. De toegang is niet erg makkelijk en gaat via in rotsen

Loulé
Praia da Quinta do Lago

Praia de Loulé Velho

Stranden

Stranden

Adres: Almancil - Loulé

Adres: Quarteira

Het strand Praia da Quinta do Lago is onderdeel van het
natuurpark Parque Natural da Ria Formosa en heeft een
prachtige zandvlakte, die zich over ongeveer 3,5 km uitstrekt.
Het strand wordt van het luxueuze toeristische complex, dat het
strand zijn

In een rustig gebied tussen Quarteira en Vale do Lobo, bevindt
zich Praia de Loulé Velho. Het strand ligt tegen een achtergrond
van okerkleurige kliffen, omringd door een uitgestrekt
dennenbos. De toegang wordt verzekerd door een weg die door
een
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Praia de Vale de Lobo

Praia do Almargem ou do Cavalo Preto

Stranden

Stranden

Adres: Almancil - Loulé

Adres: Quarteira

Het strand Praia de Vale do Lobo wordt omgeven door een
roodachtig klif, waarboven één van de beroemdste en meest
gefotografeerde golfbanen van de Algarve ligt. Dit strand ligt bij
het toeristische complex met dezelfde naam en is één van de

Praia do Almargem, ook wel bekend als Praia do Cavalo Preto
(strand van het zwarte paard), bevindt zich tussen de zee en het
riviertje Ribeira do Almargem. Het vormt hier een lagune die veel
bezocht wordt door watervogels. Het uitgestrekte, rustige

Praia do Ancão

Praia do Forte Novo - Quarteira

Stranden

Stranden

Adres: Loulé

Adres: Quarteira

Het strand Praia do Ancão ligt in het natuurpark Parque Natural
da Ria Formosa, een groot beschermd natuurgebied dat zich
uitstrekt tot aan Tavira. Het is een groot zandstrand, dat
omgeven wordt door duinen en dennenbomen. Praia do Ancão
wordt

In het overgangsgebied tussen de bebouwde kom van Quarteira
en een natuurgebied met gevoelige duinen ligt Praia do Forte
Novo. Het strand heeft zijn naam te danken aan een 16e-eeuws
fort dat twee eeuwen later opnieuw werd opgebouwd.Het is

Praia do Garrão
Stranden
Adres: Loulé
Het strand Praia do Garrão ligt aan één van de uiteinden van het
natuurpark Parque Natural da Ria Formosa, maar ligt buiten het
beschermde gebied. Het is een enorm zandstrand dat aan ieders
smaak tegemoet komt: zowel voor degenen die houden van

Monte Gordo
Praia de Monte Gordo
Stranden
Adres: Vila Real de Santo António
Het strand Praia de Monte Gordo heeft het warmste zeewater
van het vasteland van Portugal. Het beschikt over uitstekende
voorzieningen, waaronder een speelruimte, restaurants en
terrasjes. Direct naar het strand ligt de plaats Monte Gordo,

Olhão
Praia da Ilha da Armona

Praia da Ilha da Fuzeta

Stranden

Stranden

Adres: Ria Formosa - Olhão

Adres: Ria Formosa - Olhão

Het strand Praia da Ilha da Armona is toegankelijk per boot vanaf
Olhão. De oversteek duurt ongeveer 15 minuten. Het eiland Ilha
da Armona maakt deel uit van een "ketting" kleine eilandjes die
de Ria Formosa scheiden van de zee. Het strand is

Het eiland Ilha da Fuzeta scheidt de Atlantische Oceaan van de
Ria Formosa en is onderdeel van het beschermde natuurgebied.
Het eiland ligt tegenover de plaats met dezelfde naam en is
toegankelijk per boot vanaf diezelfde plaats, Fuzeta, of via

Portimão
Praia da Rocha

Praia do Alvor

Stranden

Stranden

Adres: Portimão

Adres: Alvor - Portimão

Het strand Praia da Rocha ligt bij de monding van de rivier Rio
Arade en heeft een 3 km lange zandvlakte. Hier en daar wordt
het strand onderbroken door grillige rotsformaties, die
eeuwenlang door de zee verweerd en gevormd zijn. Praia da
Rocha is

Het strand Praia do Alvor reikt verder dan het oog ziet. Het is een
droomstrand, omgeven door hotels en voorzien van heel
uitgebreide voorzieningen voor zeilen, waterskiën en windsurfen.
De oorsprong van het pittoreske vissersplaatsje Alvor voert
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Praia do Vau

Praia dos Três Castelos

Stranden

Stranden

Adres: Portimão

Adres: Portimão

Het strand Praia do Vau ligt beschut tussen kliffen met een
koperachtige tint. Het is een klein maar mooi zandstrand,
gelegen aan een rustige zee. Hierdoor is dit strand de ideale plek
om heerlijk tot rust te komen. De naastgelegen plaats wordt in

Het strand Praia dos Três Castelos heeft goudkleurig zand en een
rustige blauwe zee. Het ligt naast het beroemde strand Praia da
Rocha, waarmee het verbonden is via een doorgang, die
uitgehouwen is in de rotsen in het oosten.Aan de westkant ligt

Praia dos Três Irmãos
Stranden
Adres: Alvor - Portimão
Het strand Praia dos Três Irmãos is een beschutte baai tussen
enorme rotsen, gelegen in de oostelijke punt van het
uitgestrekte zandstrand van Alvor, dat ononderbroken 7 km lang
is. Er zijn diverse voorzieningen op dit strand, alsook uitstekende

Quarteira
Praia da Quarteira
Stranden
Adres: Quarteira - Loulé
Het strand Praia da Quarteira ligt bij de gelijknamige plaats
Quarteira en is één van de meest bezocht plaatsen van de
Algarve tijdens de zomermaanden. Het strand is heel uitgestrekt
en is verdeeld door middel van betonnen pontonbruggen. Het

Sagres
Praia da Mareta

Praia do Beliche

Stranden

Stranden

Adres: Sagres - Vila do Bispo

Adres: Sagres - Vila do Bispo

Het strand Praia da Mareta heeft een uitgestrekte zandvlakte en
is goed bereikbaar vanuit Sagres. Het is één van de meest
bezochte stranden in de zomer. In het oosten wordt het
begrensd door hoge kliffen en in het westen door Ponta de
Sagres, die

Het strand Praia do Beliche ligt aan de Costa Vicentina en maakt
deel uit van het natuurpark Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina. Het wordt omgeven door een hoge
klif, die het beschermt tegen harde winden en uitloopt in het

Praia do Martinhal
Stranden
Adres: Sagres - Vila do Bispo
Het strand Praia do Martinhal ligt op 2 kilometer van Sagras en is
een groot zandstrand. Het ligt aan een zee met regelmatige
golven, die vooral gewaardeerd worden door surfers en
windsurfers.Voor de kust liggen enkele enorme rotsen die kleine

Tavira
Praia da Ilha de Tavira-Mar

Praia da Terra Estreita

Stranden

Stranden

Adres: Ria Formosa - Tavira

Adres: Santa Luzia - Tavira

Het eiland Ilha de Tavira is onderdeel van de keten zanderige
eilandjes die de Ria Formosa scheiden van de Atlantische
Oceaan en maakt deel uit van het natuurpark. Het is het enige
van al deze eilanden dat boomvegetatie heeft. Het strand wordt

Midden in het smalle deel van de zandtong die de Ria Formosa
van de zee scheidt ligt Praia da Terra Estreita. Dit rustige, bijna
ongerepte strand beschikt evenwel over een goede
infrastructuur met voetbal- en volleybalnetten. Dit strand is
enkel
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Praia de Cabanas-Mar

Praia do Barril

Stranden

Stranden

Adres: Tavira

Adres: Ria Formosa - Tavira

In het uiterste oosten van het natuurpark Parque Natural da Ria
Formosa ligt het plaatsje Cabana, gesticht door vissers, die
afkomstig waren uit andere regio's van Portugal en die zich hier
aan het begin van de 20ste eeuw vestigden. Zij wijdden zich

Het strand Praia do Barril is prachtig vanwege de enorme
zandvlakte en om de kalmte en de temperatuur van het
zeewater. Dit strand is onderdeel van het natuurpark Parque
Natural da Ria Formosa. Om op dit paradijs te komen, moet u
over een drijvende

Vila Real de Santo António
Praia de Manta Rota

Praia de Santo António

Stranden

Stranden

Adres: Vila Real de Santo António

Adres: Vila Real de Santo António

De enorme zandvlakte en de rustige en warme zee maken van
het strand Praia da Manta Rota één van de meest bezochte
stranden gedurende de zomermaanden.Een groot gedeelte van
de zee is ondiep en zonder gevaar, waardoor het een
uitstekende keus is

Bij de monding van de rivier Rio Guadiana ligt het 12 km lange
zandstrand Praia de Santo António dat verder loopt tot aan de
Ria Formosa. Het zeewater is warm en rustig aan dit strand
omringd door het bos Mata Nacional, dat tinten groen toevoegt

Vila do Bispo
Praia da Cordoama

Praia da Ingrina

Stranden

Stranden

Adres: Vila do Bispo

Adres: Raposeira - Vila do Bispo

Het zandstrand Praia da Cordoama is enorm en bij laagwater is
het verbonden met de naburige stranden Praia do Castelejo en
Praia da Barriga. Het strand is onderdeel van een kuststrook, die
van grote schoonheid is en deel uitmaakt van het natuurpark

Het strand Praia da Ingrina is bereikbaar via de plaats Raposeira,
die daar op ongeveer 5 km vandaan ligt. Het is een mooie baai
met kalm water, die beschermd ligt tegen de wind door de kliffen
die het omgeven.Er is hier een bar, restaurant en er

Praia de Almádena - Cabanas Velhas

Praia de Salema

Stranden

Stranden

Adres: Budens - Vila do Bispo

Adres: Figueira - Vila do Bispo

Het strand Praia de Almádena is klein en gezellig en ligt goed
beschut ten opzichte van de noordwester wind. Dit stukje kust is
van grote natuurlijke schoonheid. Het strand is toegankelijk
vanaf Burgau en wordt niet veel bezocht. Het is daarom een

Het strand Praia de Salema ligt tussen Sagres en Lagos en werd
vroeger alleen door vissers bezocht. Tegenwoordig zijn die daar
nog te zien, ´s ochtends vroeg voornamelijk, als zij hun werkdag
beginnen.Praia de Salema wordt veel bezocht en is

Praia do Barranco

Praia do Burgau

Stranden

Stranden

Adres: Raposeira - Vila do Bispo

Adres: Vila do Bispo

Het strand Praia do Barranco is omsloten door zijn ligging in een
dal, waar u kunt komen via een verharde weg van 5 km lang. Het
is een prachtige baai die uitnodigt tot rust en ontspanning. Praia
do Barranco wordt weinig bezocht door badgasten en

Het strand Praia do Burgau wordt beschut door kliffen. Vroeger
lag hier een vissersplaats. Tegenwoordig wordt er alleen vanaf
het oostelijke deel van het strand gevist, waarbij het westelijke
deel van de zandvlakte gereserveerd is voor badgasten.
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Praia do Castelejo

Praia do Zavial

Stranden

Stranden

Adres: Vila do Bispo

Adres: Raposeira - Vila do Bispo

Het strand Praia do Castelejo maakt deel uit van het natuurpark
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina en is
van adembenemende schoonheid. De zwarte leistenen rotsen
contrasteren prachtig met het goudkleurige zand. De zee heeft
hier

Volgens deskundigen op het gebied van surfen zijn de lange en
tubevormige golven hier ideaal om te surfen en te bodyboarden.
Maar het strand Praia do Zavial heeft nog veel meer te
bieden.Het is omgeven door hoge kliffen, waarvan enkele erg
steil

Vilamoura
Praia de Vilamoura
Stranden
Adres: Vilamoura - Loulé
Vilamoura, dat ?from scratch? is gebouwd in de jaren 70, is de
grootste toeristische onderneming van Europa. Het biedt zowel
voorzieningen van hoge kwaliteit als ook een jachthaven, een
casino, golfbanen, hotels en toeristische villadorpen.De

Azoren
Angra do Heroísmo
Praínha

Zona Balnear das Cinco Ribeiras

Stranden

Stranden

Adres: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Adres: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Prainha is het enige zandstrand aan de baai van Angra do
Heroísmo, vlak bij het historisch centrum van Angra do
Heroísmo. Het is dan ook het drukst bezochte strand. Dit strand
met weinig golfslag en warmer water is dan ook ideaal voor
gezinnen met

De badplaats Cinco Ribeiras bestaat uit verschillende natuurlijke
zwembaden met zeewater en is gelegen aan de zuidwestkust
van het eiland Terceira. Dit populaire recreatiegebied ligt midden
in een prachtig landschap en beschikt over degelijke

Ilha Terceira
Praia Grande

Praia da Riviera – Praia da Vitória

Stranden

Stranden

Adres: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Adres: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Praia Grande, in de baai van de stad Praia da Vitória, is het
langste zandstrand van het eiland Terceira. Ondanks de centrale
ligging is het niet moeilijk om een rustig plaatsje te vinden op dit
grote strand met een goede infrastructuur.

Het kleine strandje Praia da Riviera is een nagenoeg ongerept
strand. Het bevindt zich ten zuiden van de baai van Praia da
Vitória en bestaat uit een door rotsen omgeven zandstrand dat
druk bezocht wordt door trekvogels die zich verschuilen in de

Praínha - Praia da Vitória

Zona Balnear da Baía do Refugo

Stranden

Stranden

Adres: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Adres: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Praínha is een klein zandstrandje in de baai van de stad Praia da
Vitória. Het ligt ten oosten van Praia Grande, waarvan het is
gescheiden door de jachthaven van Praia da Vitória. Dit
bewaakte strandje, dat ook bekend staat als Praia dos

Met zijn natuurlijke zwembad en rechtstreekse toegang tot de
zee, is de Baía do Refugo een aangename badplaats. Voor de
badgasten zijn hulpmiddelen aanwezig en er is ruimte voor het
beoefenen van sport en spel.
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Zona Balnear da Salga

Zona Balnear da Silveira

Stranden

Stranden

Adres: São Sebastião - Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Adres: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Aan de zuidkust van het eiland Terceira ligt Baía da Salga, een
rustig strand waar u heerlijk kunt zwemmen en zonnebaden. De
badplaats beschikt over een goede infrastructuur en ligt vlak bij
een camping.

Vlak bij het centrum van Angra do Heroísmo ligt de druk
bezochte badplaats Silveira. Deze voormalige vissershaven
bestaat uit natuurlijke zwembaden, beschikt over een goede
infrastructuur en is een uitstekende recreatieruimte.

Zona Balnear de Escaleiras – Praia da Vitória

Zona Balnear de Porto Martins

Stranden

Stranden

Adres: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Adres: Praia da Vitória Ilha Terceira

Zona Balnear das Escaleiras is een badzone met een zandstrand
en zwarte basaltrotsen die contrasteren met de het blauw van de
zee. Deze badzone beschikt over een zwembad met toegang tot
de zee, een goede infrastructuur en een parkeerplaats.

Aan de oostkust van het eiland Terceira ligt Porto Martins. Deze
badplaats bestaat uit verschillende natuurlijke zwembaden,
voorzien van een volledige badinfrastructuur waar u aangename
momenten kunt doorbrengen tijdens de warmste maanden van
het

Zona Balnear do Negrito

Zona Balnear dos Biscoitos

Stranden

Stranden

Adres: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Adres: Biscoitos - Praia da Vitória Ilha Terceira

De badplaats Negrito, met zijn kade en natuurlijk zwembad,
beslaat een groot gebied waar u meer dan plaats genoeg hebt
om te relaxen en te zonnen. Er bevinden zich hier ook
overblijfselen van stadsmuren van een 16e-eeuws fort dat zeker
een bezoek

Biscoitos is gelegen aan de noordkust van het eiland Terceira en
bestaat uit natuurlijke zwembaden die tussen eigenaardige
zwarte rotsformaties van vulkanische oorsprong liggen. Deze
zone met een degelijke infrastructuur lokt niet alleen talrijke

Ilha da Graciosa
Piscinas do Carapacho - Graciosa

Praia de São Mateus – Graciosa

Stranden

Stranden

Adres: Ilha da Graciosa

Adres: Ilha da Graciosa

De natuurlijke zwembaden van Carapacho bevinden zich in het
zuidoosten van het eiland Graciosa, tussen de mooi gevormde
zwarte basaltrotsen die een scherp contrast vormen met het
blauw van de zee. Dankzij de goede strandvoorzieningen is het
een

Areal de São Mateus, dat vaak gewoon Praia wordt genoemd, is
het enige zandstrand op het eiland Graciosa. Dit strand met een
degelijke infrastructuur is gemakkelijk toegankelijk en bevindt
zich in het op één na belangrijkste stadje van het

Ilha de Santa Maria
Praia Formosa

Praia de São Lourenço - Vila do Porto

Stranden

Stranden

Adres: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Adres: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

Praia Formosa is met zijn licht gekleurd zand een zeldzaamheid
op de eilanden van de Azoren, waar de meeste stranden zwart
zand van vulkanische oorsprong hebben. Dankzij het heldere,
ondiepe zeewater is het een druk bezochte recreatiezone in het

Praia de São Lourenço, op het eiland Santa Maria, bevindt zich in
de gelijknamige baai en is een drukke badplaats. Het is gelegen
in een prachtig landschap: een amfitheater aan zee, omringd
door heuvels met wijngaarden in kleine, met stenen
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Zona Balnear da Maia

Zona Balnear dos Anjos

Stranden

Stranden

Adres: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

Adres: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Aan de zuidwestkant van het eiland van Santa Maria ligt de
badplaats Maia in een landschap dat bepaald wordt door
wijnranken die tegen de helling zijn gepland en die beschermd
worden door gestapelde muren van steen. Het strand bestaat uit
een

In het noorden van het eiland Santa Maria ligt Baía dos Anjos.
Het zeewater heeft hier een aangename temperatuur en nodigt
uit om te zwemmen met uitzicht op de Ponta dos Frades. Deze
badzone beschikt ook over een natuurlijk zwembad en over

Ilha de São Jorge
Zona Balnear da Preguiça
Stranden
Adres: Velas Ilha de São Jorge
Preguiça, gelegen in de gemeente Velas, is een van de
belangrijkste badzones van het eiland São Jorge. Deze badzone
heeft een degelijke ondersteunende infrastructuur en helder
water, zodat het er ideaal is voor duikers.

Ilha de São Miguel
Praia da Baixa d'Areia

Praia da Vinha da Areia

Stranden

Stranden

Adres: Caloura - Lagoa Ilha de São Miguel

Adres: Ribeira Seca - Vila Franca do Campo Ilha de São
Miguel

Praia da Baixa d’Areia is een klein, gezellig zandstrandje in de
buurt van Caloura dat beschermd ligt tussen kliffen en van een
enorme natuurlijke schoonheid is.

Praia das Milícias

Praia da Vinha da Areia ligt dicht bij Vila Franca do Campo, bij de
plezierhaven van Tagarete. Deze badplaats beschikt over een
degelijke ondersteunende infrastructuur en over voorzieningen
voor personen met beperkte mobiliteit, zodat zij ook ten

Praia de Água d'Alto

Stranden

Stranden

Adres: São Roque - Ponta Delgada

Ilha de São Miguel

Adres: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Praia das Milícias staat ook bekend als Praia Grande omdat dit
het grootste strand is van het eiland São Miguel. Het ligt slechts
vier kilometer verwijderd van Ponta Delgada en heeft net als de
andere stranden op het eiland zwart zand van

Praia de Água d' Alto is met zijn grote afmetingen een van de
drukste stranden van het eiland São Miguel en het meest
bezochte van de gemeente Vila Franca do Campo. Het is vooral
populair om zijn fijn zand, helder water en de goede
infrastructuur

Praia do Areal de Santa Bárbara

Praia do Corpo Santo

Stranden

Stranden

Adres: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel

Adres: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Het strand van Areal de Santa Bárbara, dicht bij het dorp Ribeira
Grande, is een van de grootste stranden van de streek en
ongeveer een km lang. Het beschikt over een uitstekende
infrastructuur en is een uitstekende recreatieruimte waar men

Praia do Corpo Santo, met op de achtergrond de huizen van Vila
Franca do Campo, is rechtstreeks toegankelijk vanaf het
dorpscentrum. Het kleine en beschutte zandstrand is veilig en
ideaal voor kinderen. Recht tegenover ligt het eilandje Ilhéu de

Praia do Fogo (Ribeira Quente)

Praia do Pópulo

Stranden

Stranden

Adres: Ribeira Quente - Povoação Ilha de São Miguel

Adres: Rosto de Cão - Ponta Delgada Ilha de São Miguel

Het Praia do Fogo of Praia da Ribeira Quente, hetgeen zoveel
betekent als het strand van het vuur, of het strand van de warme
rivier, ligt aan een prachtige baai met het groen van de bergen
als achtergrond en een klein maar heel gezellig zandstrand.

Praia do Pópulo is een klein strand, beter bekend als Praia
Pequena. Dit strand met zijn donker zand van vulkanische
oorsprong heeft een bar en wordt druk bezocht door duikers en
bodyboarders.
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Praínha de Água d'Alto

Zona Balnear da Lagoa

Stranden

Stranden

Adres: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Adres: Lagoa São Miguel

Prainha de Água d' Alto is een klein gezellig strandje in de
gemeente Vila Franca do Campo, in het zuidelijk deel van het
eiland São Miguel. De badzone ligt midden in een prachtig groen
landschap en wordt vooral bezocht door gezinnen met kinderen.

De badplaats Lagoa bestaat uit een complex van natuurlijke
zwembaden en is ideaal om in alle rust en veiligheid te genieten
van een frisse duik. Het is een van de drukst bezochte
badplaatsen van de gemeente Lagoa.

Zona Balnear das Poças Sul dos Mosteiros

Zona Balnear do Porto da Caloura

Stranden

Stranden

Adres: Mosteiros - Ponta Delgada Ilha de São Miguel

Adres: Água de Pau - Lagoa Ilha de São Miguel

De natuurlijke zwembaden die bekend staan als Poças Sul dos
Mosteiros bevinden zich aan de westkust van het eiland São
Miguel en vormen een zeer aangename badplaats met een
goede infrastructuur.

In het zuiden van het eiland São Miguel, vlak bij de vissershaven
van Caloura, ligt het gelijknamige badplaatsje. Het is een ideale
plaats voor wie in alle veiligheid wil genieten van de verfrissende
zee. Deze kleine inham ligt midden in een

Zona Balnear dos Poços - São Vicente Ferreira
Stranden
Adres: São Vicente Ferreira - Ponta Delgada Ilha de São
Miguel
Poços is een druk bezochte badplaats, gelegen in de gemeente
Ponta Delgada, vlak bij São Vicente Ferreira. Er loopt een
kustweg langs die toegang geeft tot dit natuurlijk zwembad met
goede ondersteunende voorzieningen.

Ilha do Faial
Praia do Almoxarife

Zona Balnear do Varadouro

Stranden

Stranden

Adres: Horta - Ilha do Faial

Adres: Varadouro - Horta Ilha do Faial

Praia do Almoxarife is een groot zandstrand met zwart zand,
midden in een prachtig groen landschap. Het wordt beschouwd
als een van de beste stranden van de Azoren. De badplaats
beschikt over een degelijke infrastructuur en een camping. Ze
behoort

Ponta Delgada
Zona Balnear do Forno de Cal – Ponta Delgada
Stranden
Adres: Ponta Delgada
Forno de Cal is een badplaats bestaande uit een zwembad dat is
aangelegd na de werken aan de Avenida do Mar. Ze bevindt zich
vlakbij het eilandje São Roque. Het zwembad staat rechtsreeks in
verbinding met de zee en is in het zuiden begrensd door

Centro de Portugal
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Abrantes
Praia fluvial da Aldeia do Mato
Stranden
Adres: Aldeia do Mato - Abrantes
Het rivierstrand Praia fluvial da Aldeia do Mato is gelegen aan de
stuwdam Barragem do Castelo de Bode, midden in een
weelderige natuur met veel groen en de geur van
dennenbossen.De strandinfrastructuur bestaat onder andere uit
drijvende zwembaden

Alcobaça
Praia da Légua

Praia da Pedra do Ouro

Stranden

Stranden

Adres: Alcobaça

Adres: Pataias - Alcobaça

Het strand Praia da Légua ligt in een landschap van grote
schoonheid, waar de goudkleurige duinen contrasteren tegen de
groene hellingen, die begroeid zijn met riet, dat de endogene
begroeiing langzaam aan heeft verdreven.Hoewel dit strand druk

Het strand Praia da Pedra do Ouro is een uitgestrekte en
goudkleurige zandvlakte, die contrasteert met de zwarte
hellingen van zwarte rotsen. Het landschap van en rondom Praia
da Pedra do Ouro is prachtig en de verlaten molen die op de
noordelijke

Praia da Polvoeira

Praia de Paredes da Vitória

Stranden

Stranden

Adres: Pataias - Alcobaça

Adres: Alcobaça

Het strand Praia da Polvoeira is uitgestrekt en heeft de vorm van
een baai, met kliffen begroeid met struiken. Het is een prachtig
strand. De dapperen onder ons zullen de schoonheid nog beter
kunnen zien, wanneer ze de enorme rotsformatie beklimmen

Het strand Paredes de Vitória wordt aan weerszijden begrensd
door twee hellingen, die begroeid zijn, waarbij de acacia´s
overheersen. Het strand staat goed bekend bij de liefhebbers
van parapenten, die hier uitstekende condities voor deze sport

Praia de Vale Furado

Praia de Água de Madeiros

Stranden

Stranden

Adres: Alcobaça

Adres: Alcobaça

Vale Furado heeft een seizoensgebonden bewoning en het
strand is kleiner en beschutter dan de aangrenzende stranden.
Vanaf de parkeerplaats, die tevens kan dienen als uitkijkpunt,
kunnen de contouren van de kustlijn worden gezien, maar ook de

Het uitgestrekte strand Praia de Água de Madeiros wordt
begrensd door hoge kliffen en beschikt over complete
voorzieningen zoals een bar, restaurant en de mogelijkheid om
een paard te huren om het dennenbos langs het strand te
verkennen. Bij het

Aveiro
Praia de São Jacinto
Stranden
Adres: São Jacinto - Aveiro
Het strand Praia de São Jacinto ligt bij het kanaal Canal da Barra
in het uiterste zuiden van een lange strook land, die de Ria de
Aveiro scheidt van de zee. Voor wie in Aveiro verblijft, is het
snelste vervoer naar dit strand per boot. Er zijn
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Caldas da Rainha
Praia da Foz do Arelho - Mar e Lagoa
Stranden
Adres: Caldas da Rainha
Bij de samenvloeiing van de lagune Lagoa de Óbidos met de zee,
ligt de monding Foz do Arelho, die de mogelijkheid biedt om uit
twee verschillenden strandsoorten te kiezen. Aan de ene kant is
er de lagune, een prachtige locatie waarvan de oevers

Cantanhede
Praia da Tocha
Stranden
Adres: Tocha - Cantanhede
Het kleine vissersdorpje Tocha veranderde in de tweede helft
van de 20ste eeuw in een druk bezochte badplaats, zonder
daarbij zijn identiteit te verliezen. Op het zandstrand, waar zich
nog altijd de houten schuren bevinden, gebouwd door de vissers

Coimbra
Praia fluvial de Palheiros e Zorro – Coimbra
Stranden
Op ongeveer 15 km van Coimbra, in de deelgemeente Torres de
Mondego, ligt het rivierstrand Palheiros e Zorro. Het witte strand
is een drukbezocht recreatiegebied midden in een prachtige
natuur. Het strand beschikt over een goede infrastructuur met

Figueira da Foz
Praia da Costa de Lavos

Praia da Cova Gala

Stranden

Stranden

Adres: Lavos - Figueira da Foz

Adres: Gala - Figueira da Foz

Het strand Praia da Costa de Lavos ligt bij het kleine plaatsje
Costa de Lavos, ten zuiden van Figueira da Foz. Het strand is
naar deze plaats genoemd en ligt aan een zee met sterke
golven, die uitstekend zijn om te surfen.Het strand is omringd
door

Ten zuiden van Figueira da Foz, op slechts enkele kilometers
afstand, ligt het strand Praia da Cova-Gala. Het is een uitgestrekt
strand dat gescheiden is door schoormuren om het oprukken van
de zee tegen te gaan. Hierdoor is de zee kalmer en wordt

Praia da Leirosa

Praia da Murtinheira

Stranden

Stranden

Adres: Marinha das Ondas - Figueira da Foz

Adres: Murtinheira - Figueira da Foz

Van oudsher was Leirosa een traditionele vissersplaats ten
zuiden van Figueira da Foz, direct na het strand Praia da Costa
de Lavos. Tussen beide stranden was er een beschermend en
bijna verlaten duingebied.Het strand Praia da Leirosa is heel erg

Het strand Praia da Murtinheira ligt ten noorden van de kaap
Cabo Mondego en is een prachtig natuurlijk gebied waar
menselijke invloeden nog nauwelijks waarneembaar zijn. Het is
een heel uitgestrekt strand, dat omgeven wordt door duinen.
Praia da
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Praia de Buarcos

Praia de Quiaios

Stranden

Stranden

Adres: Buarcos - Figueira da Foz

Adres: Quiaios - Figueira da Foz

De kaap Cabo Mondego is een uitloper van de bergen van Serra
da Boa Viagem, die tot de zee lopen en het uitgestrekte
zandstrand Praia de Buarcos tegen sterke noordenwinden
beschermen. Hierdoor wordt de zee kalmer en biedt goede
condities voor het

Het strand Praia de Quiaios ligt ten noorden van Figueira da Foz
en is uitgestrekt. Het wordt omgeven door duinen, die weelderig
begroeid zijn. De zee heeft hier tamelijk sterke golven en is soms
gevaarlijk om in te zwemmen. Het wordt dan ook veel

Praia do Relógio
Stranden
Adres: Figueira da Foz
Gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw was Figueira da
Foz één van de belangrijkste badplaatsen van Portugal, die
bezocht werd door rijke families uit het noorden. Vandaag de dag
is de pracht iets minder geworden, maar het is toch een

Guarda
Praia fluvial de Aldeia Viçosa

Praia fluvial de Valhelhas

Stranden

Stranden

Adres: Aldeia Viçosa - Guarda

Adres: Valhelhas - Guarda

Midden in een idyllisch landschap ligt het rivierstrand van Aldeia
Viçosa. Het is genoemd naar het gelijknamige dorp in de buurt.
Dit strand gelegen in een valei van de rivier de Mondego
beschikt over uitstekende voorzieningen en is een druk

Het rivierstrand Valhelhas ligt midden in het prachtige landschap
van het natuurpark Parque Natural da Serra da Estrela, aan de
oever van de rivier Rio Zêzere. Dit strand maakt deel uit van een
recreatiegebied met een uitstekende infrastructuur,

Góis
Praia Fluvial da Peneda/Pego Escuro – Góis
Stranden
Adres: Góis
Het rivierstrand Peneda/Pego Escuro in Góis is gemakkelijk te
bereiken vanaf het historisch centrum van het stadje. Het
bestaat uit een groot grasveld aan de oever van de rivier Rio
Ceira en beschikt over een goede infrastructuur.&nbsp;Dit strand

Leiria
Praia de Pedrógão
Stranden
Adres: Coimbrão - Leiria
Tussen het dennenbos en de zee ligt het uitgestrekte strand
Praia de Pedrogão. Het loopt uit naar het noorden tot het bijna
verlaten Praia do Fausto en naar het zuiden tot Praia da Foz do
Rio Lis. De kustlijn gaat veel verder dan het oog kan zien

Lourinhã
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Praia da Areia Branca

Praia de Porto Dinheiro

Stranden

Stranden

Adres: Lourinhã

Adres: Lourinhã

De ruige zee bij het strand Praia da Areia Branca biedt
uitstekende condities om te leren surfen of bodyboarden, of om
deze sporten te beoefenen. Dit strand is het meest bekend in de
gemeente Lourinhã en is ook het levendigste van allemaal
vanwege

Het strand Praia de Porto Dinheiro ligt bij een klein
vissersplaatsje waar goede restaurants te vinden zijn. Het wordt
beschut door kliffen, waar nog overblijfselen zijn van
dinosauriërsporen uit het Juratijdperk.Het strand is gewoonlijk
erg

Praia de Valmitão

Praia do Areal Sul

Stranden

Stranden

Adres: Ribamar - Lourinhã

Adres: Lourinhã

Het strand Praia de Valmitão is heel uigestrekt en wordt maar
weinig bezocht. Het ligt aan een heldere zee, die rijk is aan
jodium. De zee is uitstekend geschikt voor watersporten als
surfen, duiken en onderwatervissen.

Het strand Praia do Areal Sul is erg uitgestrekt en wordt
begrensd door duinen. Het ligt naast het beroemde strand Praia
da Areia Branca.Vooral in de zomermaanden wordt dit strand
veel bezocht. Praia do Areal Sul ligt aan een ruige zee, die soms

Praia do Peralta

Praia do Porto das Barcas

Stranden

Stranden

Adres: Montoito - Lourinhã

Adres: Lourinhã

Het strand Praia do Peralta wordt beschut door hoge kliffen waar
fossielen zijn gevonden uit de Juratijd. Het is een heel mooi en
uitgestrekt strand, dat ideaal is voor lange strandwandelingen.In
de zee zwemt veel brasem, waardoor dit strand ook

Het strand Praia do Porto das Barcas staat bekend om de vele en
uitstekende kwekerijen die hier liggen. Het is een uitstekende
locatie om van de gastronomische specialiteiten op basis van
zeevruchten te genieten.Het strand is tamelijk rustig en

Lousã
Praia fluvial da Bogueira
Stranden
Adres: Casal de Ermio - Lousã
Vlak bij het dorp Casal de Ermio op het grondgebied van de
gemeente Lousã ligt het rivierstrand Praia fluvial da Bogueira.
Het is omgeven door een adembenemend landschap waar u in
alle rust en veiligheid kunt genieten van de natuur. Dit

Marinha Grande
Praia da Vieira

Praia de São Pedro de Moel

Stranden

Stranden

Adres: Vieira de Leiria - Marinha Grande

Adres: Marinha Grande

Vieira de Leiria is een traditionele vissersplaats waar
tegenwoordig nog veel aan deze activiteit wordt gedaan. ´s
Ochtends vroeg vertrekken de vissers naar zee om ´s middags
heerlijke verse vis mee te brengen voor de lokale restaurants.
Vis is

Het strand Praia de São Pedro de Moel ligt tussen een dennenbos
en de zee en is een schitterend strand, beschut door
aristocratische en smaakvolle huizen die er in schelpvorm langs
liggen.Het is ideaal voor de liefhebbers van buitenactiviteiten

Mação
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Praia fluvial do Carvoeiro
Stranden
Adres: Carvoeiro - Mação
Het rivierstrand van Carvoeiro is gelegen aan de stroom die door
het gelijknamige dorp loopt, op ongeveer 25 km ten noordoosten
van het stadje Mação. Ideaal om te relaxen in een omgeving met
zuivere lucht afkomstig van de dennenbossen die hier

Mira
Praia de Mira

Praia do Poço da Cruz

Stranden

Stranden

Adres: Mira

Adres: Mira

Het strand Praia de Mira wordt ook wel Palheiros de Mira
genoemd, vanwege de houten schuren (palheiros) die door de
vissers werden gebruikt in het begin van de 20ste eeuw, toen
Mira nog een klein vissersdorp was. U kunt kennis maken met
het

Praia de Poço da Cruz is een groot zandstrand dat weinig
badgasten trekt. Het is een nog bijna ongerept strand dat ideaal
is voor een rustig dagje aan zee. De her en der verspreide
vissersboten geven het landschap een pittoresk tintje. Het strand

Murtosa
Praia da Torreira

Praia do Monte Branco

Stranden

Stranden

Adres: Murtosa

Adres: Torreira - Murtosa

Het strand Praia da Torreira wordt omgeven door duinen en ligt
op een strook land voor de kust, die de zeearm Ria de Aveiro
scheidt van de zee. De bezoeker kan hierdoor kiezen, zonder ver
te moeten lopen, voor een ruige zee om heerlijk te surfen, of

Het door een dennenbos omgeven uitgestrekte zandstrand, Praia
do Monte Branco, leent zich uitstekend voor lange, rustige
wandelingen. Dit rivierstrand aan de Ria de Aveiro, met goede
ondersteunende voorzieningen, is gelegen op het grondgebied
van de

Nazaré
Praia da Nazaré

Praia do Salgado

Stranden

Stranden

Adres: Nazaré

Adres: Nazaré

Het strand Praia da Nazaré is zonder twijfel het meest bezochte
strand van de westkust. Nazaré is één van de meest traditionele
visserstadjes van Portugal en hier kunt u nog vrouwen in
traditionele klederdracht tegenkomen: met zeven rokken! Zij

Het strand Praia do Salgado wordt gescheiden van Nazaré door
de Porto de Abrigo. Het strand wordt begrensd door een steile
klif, die ook wel eens wordt gebruikt door deltavliegers en
parapenters als ?lanceerplaats?.De zandvlakte is uitgestrekt en

Oliveira do Hospital
Praia de Alvoco das Várzeas – Oliveira do Hospital
Stranden
Adres: Alvoco das Várzeas - Oliveira do Hospital
Het rivierstrand van Alvoco das Várzeas bevindt zich in een
groene vallei aan de oever van de Ribeira de Alvoco, vlakbij een
middeleeuwse brug met uitzicht op het gebergte Serra da
Estrela. Het is dan ook een ideale omgeving om te relaxen. Naast
de
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Ovar
Praia da Barrinha - Esmoriz

Praia da Cortegaça

Stranden

Stranden

Adres: Ovar

Adres: Esmoriz - Ovar

Het traditionele vissersplaatsje Esmoriz heeft een strand waarop
nog enkele bontgekleurde schuren staan uit de 19e eeuw, die
gebouwd werden als tweede woning voor mensen die zich
voornamelijk bezighielden met de landbouw, maar ook een deel
van hun

Het strand Praia da Cortegaça wordt begrensd door duinen en
een dennenbos, hetgeen karakteristiek is voor deze regio. Het is
een uitgestrekte zandvlakte met alle nodige voorzieningen en
een camping.De zee heeft hier een heel sterke golfslag

Praia do Furadouro
Stranden
Adres: Ovar
Het strand Praia do Furadouro is voornamelijk bekend als een
strand voor vissers en surfers, die in bepaalde seizoenen en op
een bepaalde manier het strand gebruiken. Het strand ligt aan
de ruige Atlantische Oceaan.Praia do Furadouro wordt begrensd

Pampilhosa da Serra
Praia Fluvial de Janeiro de Baixo – Pampilhosa da
Serra

Praia de Santa Luzia – Pampilhosa da Serra

Stranden

Adres: Barragem de Santa Luzia - Pampilhosa da Serra

Adres: Janeiro de Baixo - Pampilhosa da Serra
Gelegen aan de oevers van de rivier Rio Zêzere, ligt Janeiro de
Baixo, een van de dorpen dat deel uitmaakt van het netwerk van
leistenendorpen. Het beschikt over een mooi rivierstrand,
omgeven door een groen landschap dat voor verfrissing zorgt op

Stranden
Het stuwmeer Barragem de Santa Luzia is omgeven door groene
bergen en indrukwekkende rotsformaties. Het is een enorm meer
met rustig water, ideaal voor boottochtjes. Tijdens het
badseizoen is er ook een drijvend zwembad, zodat iedereen in
alle

Praia do Pessegueiro – Pampilhosa da Serra
Stranden
In het dorpje Pessegueiro, vlakbij Pampilhosa da Serra, ligt het
gelijknamige rivierstrand te midden van een prachtig natuurlijk
landschap. De recreatieruimten bestaan uit grasvelden met
bomen die voor schaduw zorgen op de warmste dagen.&nbsp;Dit

Penacova
Praia fluvial de Reconquinho – Penacova
Stranden
Adres: Penacova
Midden in de rivier Rio Mondego, op 1,5 km van het stadje
Penacova, ligt het rivierstrand Reconquinho dat te voet
bereikbaar is door een heuvel af te dalen. Dit strandje is omringd
door een prachtig groen landschap, ligt vlakbij een camping en

Peniche
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Praia da Consolação

Praia da Cova de Alfarroba

Stranden

Stranden

Adres: Peniche

Adres: Peniche

Het fort van het strand Praia da Consolação is onderverdeeld in
twee wezenlijk verschillende delen. In het zuiden is er een
rotsachtig gebied, dat rijk aan jodium is en blootstelling aan de
zon waar therapeutische werking van uitgaat, is hier

Het strand Praia da Cova de Alfarroba ligt beschermd in een baai
en is een verzorgde en erg gewaardeerde badplaats. Het heeft
een uitgestrekte zandvlakte, die gescheiden wordt van de weg
door een lange rij duinen, die het landschap verfraaien. Het

Praia da Gamboa

Praia de Medão - Supertubos

Stranden

Stranden

Adres: Peniche

Adres: Peniche

Vlak bij de vuurtoren van Peniche en niet ver van het
stadscentrum bevindt zich Praia da Gamboa. Dit strand is
omringd door met vegetatie bedekte duinen die het beschermen
en gezelliger maken. Het lange zandstrand leent zich uitstekend
voor

Het strand Praia de Medão wordt beschouwd als één van de
beste stranden voor het surfen en bodyboarden, zowel op
nationaal als op internationaal niveau. Het staat bekend om zijn
perfecte golven met een tubevorm; daarom wordt het strand ook
wel

Praia de São Bernardino

Praia do Baleal

Stranden

Stranden

Adres: Peniche

Het strand Praia do Baleal is uitgestrekt en ligt aan een kalme
zee, die goed geschikt is om te (leren) windsurfen.Om de
zomervakanties van de badgasten nóg aangenamer te maken,
zijn hier verschillende tennisbanen, zwembaden, een discotheek
en een

Het strand Praia de São Bernardino ligt in een stedelijk gebied en
wordt beschut door een klif. Het zandstrand is aangenaam en
heeft goede toegangswegen. De voorzieningen zijn uitstekend
en dat heeft er mede toe geleid dat het strand jaar in jaar

Praia do Carreiro do Mosteiro
Stranden
Adres: Ilha da Berlenga
Op het eiland Berlenga, in een kleine baai waar de boot aanlegt,
ligt een klein strandje - het Praia do Carreiro do Mosteiro. Dit
strand brengt menig badgast in vervoering door het kalme en
heldere water voor de kust.De naam van het strand heeft

Pombal
Praia do Osso da Baleia
Stranden
Adres: Mata Nacional do Urso - Pombal
Het strand Praia do Osso da Baleia is enorm uitgestrekt en loopt
verder dan tot waar het oog reikt. Het strand ligt tegenover het
bos Mata Nacional do Urso. Het is een heel rustig strand,
verscholen tussen de duinen, die het scheiden van de weg. Het

Seia
Praia fluvial de Loriga – Seia
Stranden
Adres: Loriga - Seia
Midden in het natuurpark Parque Natural da Serra da Estrela, ligt
het rivierstrand Loriga. Het is gelegen in de gletsjervallei van de
Zêzere, waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn. Het
kristalheldere, zuivere water aan dit strand is afkomstig
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Sever do Vouga
Praia fluvial da Quinta do Barco
Stranden
Adres: Paradela do Vouga - Sever do Vouga
Het rivierstrand Quinta do Barco ligt aan de linkeroever van de
rivier Rio Vouga, vlak bij het dorp Paradela do Vouga. De
recreatieruimte bezit een infrastructuur die het voor iedereen
mogelijk maakt om van deze natuurlijke omgeving te genieten.
Ze

São Martinho do Porto
Praia de São Martinho do Porto
Stranden
Adres: Alcobaça
Het strand Praia de São Martinho do Porto meet circa 3 km en is
schelpvormig. Het is een beschutte baai aan een rustige zee, die
uitstekend is voor kinderen en het beoefenen van watersporten
als windsurfen, zeilen en kanoën.Het stadje São

Torres Vedras
Praia da Assenta

Praia de Porto Novo

Stranden

Stranden

Adres: Torres Vedras

Adres: Torres Vedras

Het strand Praia da Assenta wordt beschut door hoge kliffen en
is rustig en sfeervol. Het is de ideale plaats voor wie op zoek is
naar een rustige vakantie; hier kunt u een strandvakantie
combineren met de landelijke authenticiteit van deze

Het strand Praia de Porto Novo ligt bij de monding van de rivier
Rio Alcabrichel. Het ligt aan het begin van een paradijselijke
vallei, tussen weelderig begroeide hellingen waar grotten
verborgen liggen met prehistorische overblijfselen. Vroeger was

Praia de Santa Cruz

Praia de Santa Rita

Stranden

Stranden

Adres: Torres Vedras

Adres: Torres Vedras

Het strand Praia de Santa Cruz is heel uitgestrekt en heeft her en
der de namen van de uitbaters op verschillende plaatsen, zoals
Praia do Mirante, Praia do Pisão, Praia da Física, Praia do Centro,
Praia de Santa Helena, Praia Formosa en Praia

Het uitgestrekte zandstrand van Praia de Santa Rita is omgeven
door heuvels en met vegetatie begroeide duinen. Het beschikt
over twee bewaakte zones, een aan de noordkant en een aan de
zuidkant. Dit drukke strand ligt aan een zee met een sterke

Vagos
Praia da Vagueira

Praia do Areão

Stranden

Stranden

Adres: Vagos

Adres: Vagos

De uitgestrekte zandvlakte van Praia da Vagueira wordt
tegenwoordig door vissers gebruikt die nog vissen op
ambachtelijke wijze, hoewel de ossen, die ze vroeger gebruikten,
vervangen zijn door tractors.Er zijn ook badgasten die dit strand
opzoeken;

Ten zuiden van Praia da Vagueira ligt Praia do Areão, een
nagenoeg ongerept strand zonder gebouwen en omringd door
duinen die het strand scheiden van de omringende akkers.Naast
dit gebied ligt het bos Mata, een uitstekende plaats om een
aangename
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Ílhavo
Praia da Barra

Praia da Costa Nova

Stranden

Stranden

Adres: Gafanha da Nazaré - Ílhavo

Adres: Costa Nova - Ílhavo

Het strand Praia da Barra ligt bij het ponton dat de toegang
markeert van de haven van Aveiro en waar de Ria uitmondt in
zee. Het strand is uitgestrekt en biedt goed condities voor het
beoefenen van verschillende sporten als surfen, bodyboarden,

Het meest pittoreske beeld van de Costa Nova zijn de houten
huisjes met strepen in felle kleuren, die afgewisseld worden met
helwitte strepen. Ze werden vroeger door de vissers gebouwd
om te schuilen en om het visgerei in op te bergen en zijn

Óbidos
Praia d' El Rei
Stranden
Adres: Amoreira - Óbidos
In het gebergte Serra d´el Rei, met ook een golfbaan, vlakbij de
lagune Lagoa de Óbidos, ligt Praia d´El Rei: een rustig en groot
strand, dat op uw komst wacht. Het heldere water van de zee is
uitstekend om te vissen en wordt vanwege de golfslag

Madeira
Funchal
Zona Balnear do Clube Naval do Funchal
Stranden
Adres: Funchal Ilha da Madeira
Ten westen van Funchal, op 3 km van het stadscentrum, ligt de
Zona Balnear do Clube Naval . De badplaats ligt aan een rotskust
en staat met de zee in verbinding via een klein keienstrand of via
trappen. Het complex omvat ook een zoutwaterzwembad,

Ilha da Madeira
Complexo Balnear do Lido

Praia Formosa

Stranden

Stranden

Adres: Funchal Ilha da Madeira

Adres: Funchal Ilha da Madeira

Lido is de bekendste badplaats van Funchal en bevindt zich aan
een rotsachtige kust in het westen van de stad. Het complex
beschikt over twee zoutwaterzwembaden die elke dag worden
ververst en een toegang tot de zee met trappen voor wie liever
in de

In het westelijk deel van de stad Funchal ligt Praia Formosa. Dit
strand bestaat voor een deel uit keien en een ander uit fijn
donker zand. Het is te bereiken met het openbaar vervoer en
beschikt over een goede strandinfrastructuur, waaronder een

Praia da Ponta do Sol

Zona Balnear da Barreirinha

Stranden

Stranden

Adres: Ponta do Sol - Ilha da Madeira

Adres: Funchal

Praia da Ponta do Sol bevindt zich in het gelijknamige stadje in
het westelijk deel van het eiland Madeira. Dit kleine
keienstrandje bevindt zich in een inham die beschut ligt tussen
de hoge kliffen en veel zon krijgt. Het staat bekend om zijn milde

De badzone Barreirinha bevindt zich vlak bij het oudste
stadsdeel van Funchal, naast het Forte de São Tiago. Het ligt aan
een rotskust en beschikt over degelijke ondersteunende
voorzieningen en een zoutwaterzwembad voor kinderen. De
toegang tot de
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Zona Balnear da Calheta
Stranden

Zona Balnear da Ponta Gorda - Poças do
Governador

Adres: Calheta Ilha da Madeira

Stranden

Badplaats Calheta Calheta is één van de weinige badplaatsen op
Madeira die een zandstrand hebben. Dit zand is geïmporteerd uit
andere regio's waardoor dit dus een kunstmatig aangelegd
strand is. Het zeewater is lauwwarm en schoon; er is hier ook

Adres: Funchal Ilha da Madeira
Het strand van Ponta Gorda, ook bekend als Poças do
Governador, is toegankelijk vanaf de boulevard en ligt in het
westelijk deel van Funchal. Deze badzone is goed geïntegreerd in
de rotskust en beschikt over drie zoutwaterzwembaden, waarvan
een

Zona Balnear da Ribeira Brava

Zona Balnear da Ribeira do Faial

Stranden

Stranden

Adres: Ribeira Brava Ilha da Madeira

Adres: Santana Ilha da Madeira

In een indrukwekkende valei aan de westkust van het eiland
Madeira ligt het stadje Ribeira Brava, dat volledig aan zee grenst.
In het westelijk deel, vlak bij het centrum, bevindt zich een
keienstrand met dezelfde naam als het stadje. Het bezit een

De badzone Ribeira do Faial bevindt zich aan de monding van de
gelijknamige stroom, aan de noordkust van het eiland Madeira.
Naast een klein keienstrand met degelijke voorzieningen,
beschikt deze recreatieruimte ook over een speeltuin en

Zona Balnear das Palmeiras
Stranden

Zona Balnear das Poças do Gomes / Doca do
Cavacas

Adres: Santa Cruz Ilha da Madeira

Stranden

De badzone Palmeiras, vlak bij de stad Santa Cruz, heeft een
keienstrand en een ponton met trappen om de toegang te
vergemakkelijken. Het is ideaal om te duiken. Er zijn ook twee
zoutwaterzwembaden, waarvan en voor kinderen, en
verschillende

Adres: Funchal

Ilha da Madeira

Poças do Gomes of Doca do Cavacas is de naam van een kleine
rotsachtige badplaats met natuurlijke plassen, gelegen aan de
boulevard. Het strand beschikt over een ondersteunende
infrastructuur en ligt verspreid over verschillende niveaus. Het is

Zona Balnear de Galo Mar

Zona Balnear de Ponta Delgada

Stranden

Stranden

Adres: Caniço - Santa Cruz Ilha da Madeira

Adres: São Vicente Ilha da Madeira

De badplaats Galo Mar bevindt zich midden in het zeereservaat
Reserva Marinha do Garajau en is zeer in trek bij duikers. Het is
beschut tegen de wind door de omliggende bergen. De
recreatiezone ligt verspreid over verschillende niveaus die u kunt

Aan de noordkust van het eiland Madeira ligt de badplaats Ponta
Delgada met twee verschillende zones om aan de wensen van
alle badgasten te voldoen - twee natuurlijke zwembaden met
zout water, waarvan een voor kinderen, en een klein
keienstrandje in

Zona Balnear de Porto Moniz

Zona Balnear de Roca Mar

Stranden

Stranden

Adres: Porto Moniz Ilha da Madeira

Adres: Caniço de Baixo - Santa Cruz Ilha da Madeira

Aan de noordkust van het eiland Madeira bevinden zich de
natuurlijke zwembaden van Porto Moniz. Ze liggen te midden
van een schilderachtig landschap waar de groene natuur
contrasteert met de zwarte rotsen en de blauwe zee. De
zwembaden werden op

Dicht bij de oostelijke grens van het zeereservaat Reserva
Marinha do Garajau ligt Roca Mar. De badzone is verspreid over
verschillende niveaus van rotsen en omringd door een
betoverend landschap. Via trappen krijgt u toegang tot de zee.
Dit complex

Zona Balnear do Garajau
Stranden
Adres: Garajau Ilha da Madeira
De gezellige badplaats Garajau ligt ingesloten in een kleine baai
tussen hoge rotsen. Dit strand met ronde keien maakt deel uit
van het natuurreservaat Reserva Natural Parcial do Garajau en
wordt druk bezocht door duikers die hier komen voor het
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Ilha de Porto Santo
Praia de Porto Santo
Stranden
Adres: Ilha de Porto Santo
Aan de zuidelijke kust van het eiland Porto Santo, dat op 40 km
ten noordoosten van het belangrijkste eiland ligt, vindt u het
enige zandstrand van Madeira. Het strand van Porto Santo strekt
zich onafgebroken uit over een lengte van 9 km. Het

Porto en het Noorden
Caminha
Praia de Caminha / Foz do Minho
Stranden
Adres: Caminha
In een gebied van grote schoonheid aan de monding van de
rivier Rio Minho, en omgeven door het dennenbos Mata Nacional
do Camarido, ligt het strand Praia de Caminha, ook wel Praia do
Camarido genoemd. Het ligt in het uiterste noordwestelijke
puntje

Espinho
Praia da Baía

Praia de Espinho

Stranden

Stranden

Adres: Espinho

Adres: Espinho

Het strand ligt tussen twee golfbrekers en is toegankelijk via een
strandboulevard bij het centrum van Espinho. Dit is het meest
bezochte strand van de stad.Hier zijn veel liefhebbers te vinden
van de surf- en bodyboardsport; er worden hier

Het uitgestrekte zandstrand Praia da Rua 37, gelegen tussen Rua
37 en Rua 2, tegenover het Museu Municipal van Espinho, is voor
iedereen toegankelijk. Het beschikt over een volledige strand- en
recreatie-infrastructuur. Het schone en fijne zand

Praia de Paramos

Praia de Silvalde

Stranden

Stranden

Adres: Espinho

Adres: Espinho

Het strand Praia de Paramos ligt bij de oudste golfclub van
Portugal en is enorm uitgestrekt. U kunt er komen door de baan
van de aëroclub van Espinho over te steken, waar u goed op de
aanwijzingen moet letten.Het is een rustig strand met enkele

Het strand Praia de Silvalde ligt ten zuiden van Espinho en bij het
plaatsje met dezelfde naam (Silvalde), dat een heel oude
oorsprong heeft en waarvan de bewoners zich traditioneel
wijdden aan landbouw en visserij.Het uitgestrekte zandstrand ligt

Praias Marbelo, Pop, Azul, Seca e Costa Verde
Stranden
Adres: Espinho
Espinho heeft een mild klimaat en 8 kilometer strand van fijn
zand en gelegen aan een immense blauwe zee. Het is één van
de belangrijkste badplaatsen van het noorden van Portugal.
Tussen het strand en de stad ligt slechts een strandboulevard,
die
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Esposende
Praia Suave Mar

Praia da Apúlia

Stranden

Stranden

Adres: Esposende

Adres: Apúlia - Esposende

Het strand Praia Suave Mar wordt begrensd door duinen en
dennenbos en ligt aan de monding van de rivier Rio Cávado. Het
is onderdeel van het beschermde landschap van de kust bij
Esposende (Área de Paisagem Protegida do Litoral de
Esposende).Dit

Het strand Praia da Apúlia ligt in het beschermde landschap van
de kust bij Esposende (Área de Paisagem Protegida do Litoral de
Esposende) en heeft een uitgestrekte zandvlakte, begrensd door
duinen die het strand tegen de sterke wind beschermen.

Praia de Marinhas-Cepães

Praia de Ofir

Stranden

Stranden

Adres: Esposende

Adres: Ofir - Esposende

Het strand Praia de Cepães heeft een mooi formaat en wordt
begrensd door duinen, die het scheiden van de
landbouwgebieden erachter. Dit prachtige strand maakt deel uit
van het beschermde landschap van de kust bij Esposende (Área
de Paisagem

Het strand Praia de Ofir ligt ten zuiden van de monding van de
rivier Rio Cávado, en is onderdeel van het beschermde
landschap van de kust bij Esposende (Área de Paisagem
Protegida do Litoral de Esposende). Het wordt begrensd door
duinen en

Freixo de Espada à Cinta
Praia fluvial da Congida
Stranden
Adres: Freixo de Espada à Cinta
Midden in de weelderige natuur van het natuurpark Parque
Natural do Douro Internacional ligt het rivierstrand Congida. Het
is gelegen aan het grote meer, gevormd door de Barragem de
Saucelle, vlak bij de grens met Spanje.Het strand is geïntegreerd

Macedo de Cavaleiros
Praia Fluvial da Fraga da Pegada

Praia Fluvial da Ribeira

Stranden

Stranden

Adres: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Adres: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Het rivierstrand van Fraga da Pegada ligt midden in het
beschermd landschap van Albufeira do Azibo en biedt
uitstekende condities om in alle rust en veiligheid van de natuur
te genieten.De volledige ondersteunende infrastructuur en het
microklimaat

Gelegen in het prachtige natuurlandschap Albufeira do Azibo, is
het rivierstrand Praia da Ribeira een heel aangename plek om te
vertoeven. In de zomer bereikt het water gewoonlijk een
temperatuur van boven de 24ºC aan de oppervlakte. Het strand

Matosinhos
Praia Azul (Angeiras Sul)

Praia da Agudela

Stranden

Stranden

Adres: Leça da Palmeira - Matosinhos

Adres: Agudela - Lavra - Matosinhos

Praia Azul, het ?blauwe strand?, heeft een aangename
zandstrook langs de hele kustweg zodat de zomergasten er
makkelijk kunnen komen en waar de benodigde hulpmiddelen te
vinden zijn voor een ontspannen verblijf op het strand. De zee
langs dit

Praia da Agudela is een mooi zandstrand, omgeven door duinen
en met houten looppaden, dat zeer populair is in de Porto-regio.
Dit strand met vele rotsen, die zichtbaar worden bij laagtij,
beschikt over een goede infrastructuur en uitstekende
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Praia da Memória

Praia da Quebrada

Stranden

Stranden

Adres: Perafita - Matosinhos

Adres: Matosinhos

Vroeger stond het bekend onder de naam Praia da Arenosa of
Praia dos Ladrões, maar tegenwoordig heeft deze zandvlakte
Praia da Memória, vanwege de obelisk die herinnert aan de
liberale troepen die onder leiding van D. Pedro IV (1ste keizer
van

Praia da Quebrada is gelegen in een kleine baai, beschut door
duinen. Het is een groot zandstrand met vele rotsen. U moet dan
ook zeer goed oppassen als u in zee wilt baden want er is een
sterke stroming. De vissershuisjes in de buurt geven een

Praia da Senhora (Boa-Nova)

Praia das Pedras Brancas

Stranden

Stranden

Adres: Leça da Palmeira - Matosinhos

Adres: Matosinhos

Praia da Senhora is een klein strandje omgeven door rotsen,
ideaal voor winderige dagen. In de onmiddellijke omgeving
bevinden zich twee bouwwerken van de architect Siza Vieira het zwembad Piscina das Marés en het theehuis Casa de Chá da
Boa

Het zeer rotsachtige strand Praia das Pedras Brancas, met rotsen
zowel op het strand en in het water, ligt langs de Avenida
Marginal de Agudela en is goed toegerust met hulpmiddelen.Het
bijzondere van deze plek is dat er op een paar meter voor deze

Praia das Pedras do Corgo

Praia de Fuzelhas Norte

Stranden

Stranden

Adres: Matosinhos

Adres: Matosinhos

Praia das Pedras do Corgo is een groot zandstrand, met een
woelige zee. Het strand is gemakkelijk toegankelijk via een lang
houten looppad en is voorzien van een degelijke infrastructuur. U
kunt er strandtenten en windschermen huren en er zijn

Ondanks de vele rotsen is dit een heel aangenaam strand voor
kleine kinderen wegens de plassen die bij laagtij worden
gevormd en waarin ze naar hartenlust kunnen
spelen.&nbsp;Praia de Fuzelhas beschikt over een complete
strandinfrastructuur en over

Praia de Leça

Praia de Matosinhos

Stranden

Stranden

Adres: Leça da Palmeira - Matosinhos

Adres: Matosinhos

Het strand Praia de Leça is uitgestrekt en ligt aan een ruige zee.
Het biedt uitstekende condities om te surfen, bodyboarden en
kitesurfen, vooral in het uiterste noorden, tegen Praia do Aterro
aan. Dit strand wordt veel bezocht door jongeren

Het uitgestrekte strand Praia de Matosinhos ligt aan een zee met
een sterke golfslag, die vooral erg in trek is bij surfers,
bodyboarders en kitesurfers. Hier vinden ook kampioenschappen
plaats in die drie modaliteiten. Langs het hele strand loopt

Praia do Aterro

Praia do Cabo do Mundo

Stranden

Stranden

Adres: Matosinhos

Adres: Matosinhos

Het uitgestrekte zandstrand Praia do Aterro is zeer populair bij
jongelui, vooral surfers en bodyboarders die hier uitstekende
condities vinden om te surfen of te bodyboarden. Dit mooie
strand omringd door een weelderige vegetatie is daarom ideaal

Omringd door duinen met houten looppaden die de toegang tot
het zandstrand vergemakkelijken, ligt Praia do Cabo do Mundo.
Dit strand kenmerkt zich door zijn rotsenpartijen die het strand
als het ware van de zee scheiden en het een bijzondere

Praia do Funtão

Praia do Marreco

Stranden

Stranden

Adres: Lavra - Matosinhos

Adres: Perafita - Matosinhos

Praia do Funtão, tegenover het gehucht Lavra, is een groot
zandstrand met weinig rotsen. Het heeft goede
strandvoorzieningen en u kunt er volleyballen of voetballen.
Deze recreatieruimte wordt druk bezocht door de inwoners van
de regio.

Vlak bij het dorp Perafita ligt Praia do Marreco. Dit grote
zandstrand is gelegen in een gebied waar de kust een soort baai
vormt. Het is ideaal voor gezinnen met kinderen. Bij laagtij
vormen de rotsen in het zand kleine plassen waar de kleintjes
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Moledo do Minho
Praia de Moledo
Stranden
Adres: Moledo do Minho
Het strand Praia de Moledo is al sinds het begin van de 20ste
eeuw een befaamde badplaats. Het wordt bezocht door politici
en hun families en bekende figuren, die het jaar in jaar uit blijven
bezoeken en het verkiezen boven de zuidelijkere en

Ponte da Barca
Praia fluvial do Rio Lima
Stranden
Adres: Ponte da Barca
Het rivierstrand Praia Fluvial do Rio Lima is omringd door een
schitterend landschap en ligt vlak bij de rivier, in Ponte da Barca.
Het bestaat uit een zandstrand, een grasveld en een
afgebakende zone om te zwemmen en bezit uitstekende

Porto
Praia da Foz

Praia de Gondarém

Stranden

Stranden

Adres: Porto

Adres: Porto

Praia da Foz, gelegen in een van de betere stadsdelen van Porto,
bevat de stranden Praia do Ourigo, Praia dos Ingleses en Praia da
Luz. Het zijn kleine strandjes die vooral jongeren aantrekken
omdat de zee er geschikt is om te surfen. Er zijn ook

Gelegen langs de Avenida Brasil, in een prachtig gedeelte van de
stad Porto, heeft het strand Praia de Gondarém een stadse
uitstraling met veel bars en kwaliteitsrestaurants. Het strand
wordt veel bezocht door sportvissers en bestaat uit een fijne

Póvoa de Varzim
Praia da Barranha - Póvoa de Varzim

Praia da Fragosa

Stranden

Stranden

Adres: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Adres: A-Ver-o-Mar - Póvoa do Varzim

Praia da Barranha, gelegen tussen de camping Parque de
Campismo da Estela en het voetbalveld van Aguçadoura,
beschikt over uitstekende condities om te surfen en te
bodyboarden.&nbsp;Dit strand is omringd door duinen die naar
het zuiden toe breder

Met zijn directe toegang vanaf de weg is Praia da Fragosa een
druk bezocht strand. Er zijn nog traditionele activiteiten zoals
visvangst en zeegrasoogst.

Praia da Lagoa - Póvoa de Varzim

Praia da Póvoa de Varzim

Stranden

Stranden

Adres: Póvoa de Varzim

Adres: Póvoa de Varzim

Praia da Lagoa heeft een directe toegang via de kustweg van de
stad en is in de zomer tamelijk druk. Het strand ligt aan een
soort baai met goede condities voor het beoefenen van allerlei
sporten en beschikt over een complete strandinfrastructuur

Póvoa do Varzim is een plaats van onbevreesde vissers en werd
vanaf de tweede helft van de 19e eeuw één van de bekendste
badplaatsen van Noord-Portugal na de opening van de spoorlijn
in 1875, die de verbinding naar Porto veel makkelijker
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Praia de Paimó

Praia de Santo André / Praia dos Cabos

Stranden

Stranden

Adres: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Adres: Póvoa de Varzim

Het strand Praia de Paimó is onderdeel van een enorme
zandvlakte, die ongeveer 1 km noordelijker begint, bij Rio Alto da
Estela, waar ook de camping en de golfbaan liggen. De
voorzieningen zijn hier goed en dit strand wordt dan ook druk
bezocht

Het strand Praia de Santo André is erg uitgestrekt en de
zandvlakte wordt hier en daar onderbroken door rijen stenen die
als een kabel op het strand liggen; vandaar dat het soms ook
Praia dos Cabos (kabelstrand) wordt genoemd.Het strand is
rustig

Praia do Quião - Póvoa de Varzim
Stranden
Adres: Póvoa de Varzim
Het ruime zandstrand met fijn zand van Praia do Quião wordt in
het noorden begrensd door de kaap Cabo de Santo André en in
het zuiden door het riviertje Ribeira do Esteiro. Het heeft een
goede toegankelijkheid en een degelijke

Viana do Castelo
Praia da Amorosa

Praia da Arda / Praia do Bico

Stranden

Stranden

Adres: Chafe - Viana do Castelo

Adres: Viana do Castelo

Het strand Praia da Amorosa is erg populair bij de liefhebbers
van de surf- en bodyboardsport. Het wordt voornamelijk bezocht
door families uit het noorden, die hier een zomerhuis hebben.De
toegang tot het strand gaat via houten vlonders, om te

Het strand Praia da Arda of Praia do Bico is ook wel bekend
onder de naam Praia da Mariana, naar de naam van het
restaurant dat zich hier bevindt. Het is één van de beste
stranden van het land voor het beoefenen van surf of bodyboard,
waardoor het

Praia da Ínsua

Praia de Afife

Stranden

Stranden

Adres: Afife - Viana do Castelo

Adres: Afife - Viana do Castelo

Het strand Praia da Ínsua ligt in het uiterste noorden van de
uitgestrekte zandvlakte van Praia de Afife. Het wordt begrensd
door duinen, die het landschap verfraaien en die het strand
beschermen tegen sterke wind. Praia da Ínsua wordt veel

Het strand Praia de Afife is erg uitgestrekt en is bereikbaar via
een vlonderpad door de duinen, ter voorkoming van
beschadiging. Het strand is een goed voorbeeld van hoe men de
milieukwaliteit kan respecteren.De ruige zee biedt goede
condities om

Praia de Carreço

Praia de Castelo do Neiva

Stranden

Stranden

Adres: Carreço - Viana do Castelo

Adres: Castelo do Neiva - Viana do Castelo

Het strand Praia de Carreço ligt aan een rotsachtig gebied,
tussen de duinen en het zandstrand. Het is een strand van goede
milieukwaliteit en met uitstekende voorzieningen. Het strand is
onderdeel van een prachtig landschap, dat u vanaf de heuvel

In een regio die al sinds heel vroege tijden is bewoond, en
waarvan in Castro do Monte da Guilheta overblijfselen zijn
gevonden uit de IJzertijd ligt het strand Praia de Castelo do
Neiva, in een landelijke omgeving. Naast de landbouw waren de

Praia de Paçô

Praia do Cabedelo

Stranden

Stranden

Adres: Viana do Castelo

Adres: Viana do Castelo

Het strand Praia de Paçô wordt begrensd door duinen, die het
scheiden van de groene achterliggende velden. Het landschap is
schitterend, waarbij in het bijzonder de heuvel Montedor en de
vuurtoren, in het zuiden, erg opvallen. Vroeger was dit een

Ten zuiden van de monding van de rivier Rio Lima ligt het strand
Praia do Cabedelo. Het is het lievelingsstrand van de inwoners
van Viana do Castelo, op een paar kilometer afstand. Het wordt
begrensd door duinen en een dennenbos, waar twee campings
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Praia do Norte
Stranden
Adres: Viana do Castelo
Het drukke strand Praia do Norte bevindt zich aan de oever van
de rivier Rio Lima, aan de grens met de stad Viana do Castelo. Er
is weinig zandstrand want het grootste deel bestaat uit
rotsformaties met natuurlijke zoutwaterzwembaden die door de

Vila Nova de Gaia
Praia da Aguda

Praia da Granja

Stranden

Stranden

Adres: Arcozelo - Vila Nova de Gaia

Adres: São Félix da Marinha - Vila Nova de Gaia

Het strand Praia da Aguda ligt tussen Gaia en Espinho en heeft
een uitgestrekte zandvlakte vanaf Miramar naar het noorden, tot
aan Granja, in het zuiden.De golfslag is hier sterk en het strand
wordt dan ook veel bezocht door surfers. Ook zijn hier

Eind 19e eeuw en begin 20ste eeuw was het strand Praia da
Granja de meest aristocratische zomerbadplaats van NoordPortugal. Het werd bezocht door de koninklijke familie, het hof en
enkele van de belangrijkste Portugese schrijvers uit die tijd,

Praia da Madalena

Praia de Canide

Stranden

Stranden

Adres: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Adres: Vila Nova de Gaia

Het strand Praia da Madalena ligt vlakbij een camping en is
verdeeld in twee gebieden: een noordelijk en een zuidelijk
gebied, waarbij het laatste erg rotsachtig is.De
toegangsmogelijkheden tot het strand zijn goed en het is dan
ook een veel bezocht

Het strand Praia de Canide ligt op een enorme zandvlakte, die
zich kilometers lang ononderbroken uitstrekt. Praia de Canide is
onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk gebied. Dit
laatste gebied is vooral erg in trek onder surfers, terwijl

Praia de Lavadores

Praia de Miramar / Mar e Sol

Stranden

Stranden

Adres: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Adres: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia

Het strand Praia de Lavadores ligt het dichtst bij de stad Vila
Nova de Gaia. Het is het begin van een uitgestrekte en
ononderbroken zandvlakte die kilometers ver naar het zuiden
loopt. Het strand wordt altijd gevolgd door de strandboulevard,
waar u

Vlakbij één van de oudste golfbanen van Portugal en begrensd
door luxueuze huizen ligt het veel bezochte Praia de Miramar.
Het is onderdeel van een uitgestrekte zandvlakte, die hier en
daar onderbroken wordt door rotsformaties en die beschikt over

Praia de Salgueiros

Praia de Valadares - Norte e Sul

Stranden

Stranden

Adres: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Adres: Vila Nova de Gaia

Het strand Praia de Salgueiros heeft fijn wit zand dat af en toe
onderbroken wordt door rotsformaties. Het strand is recentelijk
opgeknapt en daardoor nóg aantrekkelijker geworden. De zee
heeft hier een sterke golfslag en is uitstekend om te surfen.

Het strand Praia de Valadares heeft een enorme zandvlakte en is
verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk gebied. In de buurt
ligt het gebouw van het sanatorium dat tegenwoordig gesloten
is. Het is nog steeds de getuigenis van de therapeutische

Praia do Marbelo

Praia do Senhor da Pedra

Stranden

Stranden

Adres: Vila Nova de Gaia

Adres: Miramar - Vila Nova de Gaia

Dit strand is toegankelijk via een houten looppad dat langs de
hele kust kronkelt. Praia de Marbelo is een lang zandstrand,
onderbroken door een aantal rotsen, dat het hele jaar door veel
bezocht wordt door beoefenaars van allerlei

De kapel Capela do Senhor da Pedra, die een zeshoekige vorm
heeft en die uitsteekt boven de rotsen, valt direct op vanaf het
enorme zandstrand en heeft het ook zijn naam gegeven. Praia do
Senhor da Pedra ligt in het uiterste noorden van het strand
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Praias de Francelos, Dunas Mar, Francemar e
Sãozinha
Stranden
Adres: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
Het strand Praia de Francelos ligt in een kustgebied, dat rijk is
aan jodium en dat therapeutische werkingen heeft voor de
behandeling van botziekten. Dit strand is erg uitgestrekt en
beschikt over goede voorzieningen. De zee is hier vrij ruig en

Vila Praia de Âncora
Praia da Gelfa / Forte do Cão

Praia de Vila Praia de Âncora

Stranden

Stranden

Adres: Caminha

Adres: Vila Praia de Âncora

Vlakbij het fort Forte do Cão ligt het kleine strand Praia da Gelfa.
Het is een rustig strand waar geen toezicht wordt gehouden. Het
is uitstekend geschikt voor strandwandelingen en voor kinderen
is er een kleine speelplaats.De zandvlakte, die de

Het strand Praia de Vila Praia de Âncora strekt zich uit vanaf de
vissershaven tot aan de monding van de rivier Rio Âncora, die
ongeveer 15 km verderop ontspringt in het gebergte Serra de
Arga. Het is een prachtige natuurlijke omgeving, die

Vila do Conde
Praia da Árvore

Praia de Azurara

Stranden

Stranden

Adres: Árvore - Vila do Conde

Adres: Azurara - Vila do Conde

Het strand Praia da Árvore ligt tussen de stranden Praia de
Azurara en Praia do Mindelo. Het ligt dichtbij de entree van de
camping en heeft goede voorzieningen.In het zuidelijk deel van
het strand ligt een strook duinen, die ongeveer één

Het strand Praia de Azurara ligt ten zuiden van Vila do Conde
aan de monding van de rivier Rio Ave. Het strand begint bij de
pier, die het beschermt tegen de harde wind.Het zand is wit en
fijn en kilometers lang. Het strand wordt begrensd door een

Praia de Labruge

Praia de Moreiró

Stranden

Stranden

Adres: Vila do Conde

Adres: Vila do Conde

Praia de Labruge heeft een goede strandinfrastructuur en is
omringd door duinen. Verspreid over het zandstrand liggen ook
enkele grote rotsblokken. De naburige akkers geven het
landschap een pittoresk tintje.

Het strand Praia de Moreiró ligt in een landelijk gebied en is een
plek van grote schoonheid; het is bovendien een rustige
omgeving, die tijdens het strandseizoen vooral wordt bezocht
door gezinnen. De noordelijke helft van het strand is een

Praia de Vila Chã - Vila do Conde

Praia de Vila do Conde

Stranden

Stranden

Adres: Vila do Conde

Adres: Vila do Conde

Het rustige en beschutte Praia de Vila Chã bestaat uit een klein
zandstrand met verschillende rotspartijen en een goede
infrastructuur, met alles wat de badgasten nodig
hebben.&nbsp;Op het strand komen nog enkele kleurrijke
vissersboten voor die

Het strand Praia de Vila Conde is erg lang en strekt zich, bijna
zonder onderbrekingen, ongeveer 6 km uit tot aan de monding
van de rivier Rio Ave. Van dit geheel, dat hier en daar andere
benamingen krijgt al naar gelang de uitbaters en de

Praia do Mindelo
Stranden
Adres: Mindelo - Vila do Conde
Ten zuiden van het Ornithologische Reservaat van Mindelo, een
beschermd duingebied waar verschillende soorten vogels
nestelen, ligt het strand Praia do Mindelo. Het strand valt op
vanwege de enorme rotsblokken bij het water, die bij de
buurstranden

Regio Lisboa
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Cascais
Praia Grande do Guincho

Praia da Conceição

Stranden

Stranden

Adres: Guincho - Cascais

Adres: Cascais

Het strand Praia Grande do Guincho maakt deel uit van het
natuurpark Parque Natural de Sintra-Cascais. Het omringende
landschap is van grote schoonheid, met duinen van wit zand die
contrasteren met de uitlopers van het gebergte Serra de Sintra,
dat

Vlakbij de kapel Capela de Nossa Senhora da Conceição, die het
strand zijn naam gaf, ligt Praia da Conceição. Dit zandstrand is
niet erg uitgestrekt en bij laagwater is het verbonden met het
strand Praia da Duquesa.Het heeft goede toegangswegen

Praia da Cresmina ou Pequena do Guincho

Praia da Duquesa

Stranden

Stranden

Adres: Guincho - Cascais

Adres: Cascais

In het uiterste zuiden van het natuurpark Parque Natural de
Sintra-Cascais ligt het strand Praia da Cresmina, bij een door
kliffen begrensde baai. Aan de andere kant van de weg naar
Guincho is een uitgestrekt duingebied, dat van grote natuurlijke

Het strand Praia da Duquesa is toegankelijk via het centrum van
het stadje Cascais. Het dankt zijn naam (Hertoginnenstrand) aan
het paleisachtige huis van de Hertogen van Palmela (Palacete
dos Duques de Palmela), dat aan de westkant van het strand

Praia da Parede

Praia da Rainha - Cascais

Stranden

Stranden

Adres: Parede - Cascais

Praia da Rainha ligt in het centrum van het stadje Cascais en is
rechtsreeks toegankelijk via een van de hoofdstraten – de Rua
Frederico de Arouca. Het bevindt zich dichtbij het treinstation.
Het kleine beschutte zandstrandje ligt verscholen

Door een uitstekende combinatie van jodium en zon wordt het
strand Praia da Parede veel bezocht om de therapeutische
werking bij de behandeling van botziekten, hetgeen de
aanleiding was voor de bouw van het nabij gelegen Orthopedisch
Ziekenhuis. Dit

Praia das Avencas

Praia de Carcavelos

Stranden

Stranden

Adres: Parede - Cascais

Adres: Carcavelos - Cascais

Het strand Praia das Avencas wordt begrensd door kliffen, die
vanaf de strandweg heel goed te zien zijn. Het heeft een
maritieme flora en fauna die van erkend belang zijn en er wordt
momenteel gewerkt aan de opzet van een biofysieke zone.Dit
strand

Aan het strand ligt het fort São Julião da Barra en het heeft de
grootste zandvlakte van de kustlijn bij Estoril. Hier worden
strandvolleybal- en strandvoetbalkampioenschappen
gehouden.Vanwege de nabijheid van Lissabon en de goede
bereikbaarheid

Praia do Abano
Stranden
Adres: Guincho - Cascais
Het strand Praia do Abano is niet erg groot en is beschut tegen
sterke wind. Het ligt direct na Guincho (voor degenen die vanuit
de richting van Cascais komen) maar is niet zichtbaar vanaf de
weg. Het is toegankelijk via een smalle verharde weg,

Costa de Caparica
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Costa de Caparica - Praias da vila
Stranden

Costa de Caparica - Terras da Costa, Acácias e
Medos

Adres: Costa de Caparica - Almada

Stranden

Costa de Caparica - Stranden bij het stadje Wie Costa da
Caparica bezoekt, zal zich moeilijk kunnen voorstellen dat dit
vroeger een klein vissersplaatsje was met lage huisjes en saaie
straatjes. In de tweede helft van de 20ste eeuw groeide dit

Adres: Costa de Caparica - Almada
Na het stadje Costa da Caparica begint een enorme, continue
zandstrook, die ongeveer 30 km doorloopt tot aan Fonte da
Telha. Deze zandstrook is grotendeels onderdeel van het
beschermde gebied van de fossiele kliffen van Costa da Caparica
(Arriba

Ericeira
Praia da Calada

Praia da Foz do Lizandro

Stranden

Stranden

Adres: Ericeira - Mafra

Adres: Ericeira - Mafra

Het strand Praia da Calada wordt beschut door hoge kliffen en is
prachtig gelegen ten noorden van het stadje Ericeira, op
ongeveer 10 km afstand.Het strand is vrij ruim en er zijn
aangegeven zones om te volleyballen en te voetballen. De

Het strand Praia do Lizandro ligt bij de monding van de rivier Rio
Lizandro, ten zuiden van het stadje Ericeira. Het is een
uitstekende locatie om te varen en vooral kinderen hebben hier
veel plezier met het spelen in de kleine lagunes, die gevormd

Praia da Ribeira d'Ilhas

Praia de São Julião

Stranden

Stranden

Adres: Ericeira - Mafra

Adres: Ericeira - Mafra

Het strand Praia da Ribeira d'Ilhas ligt op ca. 3,5 km van Ericeira,
bij de monding van het riviertje Ribeira d´Ilhas waar het naar
vernoemd is. Dit strand wordt beschouwd als één van de beste
van Europa voor het beoefenen van surf en bodyboard.

Het strand Praia de São Julião wordt beschut door hoge kliffen en
heeft een grote zandvlakte. Het strand begint ca. 8,5 km van
Ericeira en loopt door tot de gemeente Sintra, in het zuiden,
waar ook het grootste deel van de zandstrook toe

Praia de São Lourenço

Praia de São Sebastião

Stranden

Stranden

Adres: Ericeira - Mafra

Adres: Ericeira - Mafra

Op ca. 7 km van Ericeira en heel dichtbij de plaats Ribamar,
beroemd om de gespecialiseerde visrestaurants, ligt het strand
Praia de São Lourenço. Het ligt in een beschutte baai, heeft
uitstekende voorzieningen en biedt optimale condities om te

Het strand Praia de São Sebastião ligt in één van de uithoeken
van het stadje Ericeira. Zijn naam is te danken aan een kleine
kapel op het klif, vlakbij de parkeerplaats.Dit zandstrand is niet
erg groot en loopt vaak helemaal onder tijdens

Praia do Norte

Praia do Sul ou da Baleia

Stranden

Stranden

Adres: Ericeira - Mafra

Adres: Ericeira - Mafra

Het strand Praia do Norte is ook wel bekend onder de naam Praia
do Algodio. Het is een stadsstrand, dat wordt begrensd door de
pier van Ericeira. Het is toegankelijk vanaf het centrum van
Ericeira en is één van de meest bezochte stranden van de

In het uiterste zuiden van Ericeira, vlakbij het hotel, ligt Praia do
Sul. Dit strand is ongeveer 500 meter lang en heeft een
aangename boulevard met diverse bars en restaurants, waar u
heerlijke vis- en zeevruchtenschotels van de regio kunt

Praia dos Coxos

Praia dos Pescadores

Stranden

Stranden

Adres: Ribamar - Ericeira

Adres: Ericeira - Mafra

Het strand Praia dos Coxos is klein, maar heel aangenaam. Het
wordt veel bezocht door surfers vanwege de sterke golfslag. Er is
hier geen toezicht en de zee is te gevaarlijk om in te baden
vanwege de sterke zeestromingen in het zuidelijk deel.

Het strand Praia dos Pescadores (lett. visserstrand), of Praia do
Peixe (visstrand), ligt in het centrum van Ericeira en zoals de
naam al aangeeft, wordt het gebruikt door vissers om er te
vissen.Het is een gezellige baai die tijdens strandtijd
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Estoril
Praia da Azarujinha

Praia da Poça

Stranden

Stranden

Adres: São João do Estoril - Cascais

Adres: São João do Estoril - Cascais

Het strand Praia da Azarujinha is heel klein en ligt beschut
tussen de kliffen. Het is een uithoekje dat meer doet denken aan
een natuurlijk amfitheater.De toegang tot het strand kan alleen
te voet, via een trap vanaf de strandweg. Het treinstation

Het strand ligt tussen twee verhogingen in de kustlijn en ligt bij
São João do Estoril, bij het Forte Velho (oude fort).Het strand is
goed bereikbaar vanaf de strandweg. Er is een parkeerplaats en
een voetgangerszone, die in verbinding staat met

Praia das Moitas

Praia de São Pedro do Estoril

Stranden

Stranden

Adres: Monte Estoril - Cascais

Adres: São Pedro do Estoril - Cascais

Het strand Praia das Moitas is klein en heeft een
strandboulevard. Ook is er een Atlantisch zwembad met
zeewater.Het is direct toegankelijk vanaf de boulevard, waar
diverse bars en terrasjes liggen. Praia das Moitas ligt vlakbij het
treinstation

Het strand Praia de São Pedro do Estoril wordt beschut door
ravijnen van grote schoonheid. Het wordt het hele jaar druk
bezocht door bodyboarders.De toegang tot het strand is goed,
via een helling vanaf de parkeerplaats, die op één van de hoge

Praia do Tamariz
Stranden
Adres: Estoril - Cascais
Het strand Praia do Tamariz ligt aan het einde van de laan van
het casino van Estoril. Dit was vroeger een elegant strand, dat
hoog in aanzien stond bij de high society, die de zomers
doorbracht in de omgeving van Estoril. Tegenwoordig is dit één

Oeiras
Praia da Torre

Praia de Santo Amaro

Stranden

Stranden

Adres: Oeiras

Adres: Oeiras

Het strand Praia da Torre is schelpvormig en heel beschut. Het
ligt bij het fort São Julião da Barra en wordt voornamelijk bezocht
door gezinnen met kinderen vanwege het kalme water.Op het
zandstrand is een modern restaurant dat tot laat geopend

Het strand Praia de Santo Amaro ligt tegenover de aangename
tuin Jardim de Oeiras. Het is een baai met een uitgestrekte
zandvlakte, waar langs een strandboulevard loopt, waar u
heerlijk kan wandelen of fietsen.In de wintermaanden wordt dit
strand

Sesimbra
Praia da Lagoa de Albufeira

Praia de Sesimbra

Stranden

Stranden

Adres: Sesimbra

Adres: Sesimbra

Het strand Praia da Lagoa de Albufeira wordt begrensd door
enorme duinen, vanaf het uiterste zuiden van de kilometers
lange zandvlakte, die al bij Costa da Caparica begint. De lagune
Lagoa de Albufeira wordt begrensd door dennenbomen en heeft
rustig

Sesimbra is een traditioneel vissersstadje dat in de 20ste eeuw
een gewaardeerde badplaats werd, voornamelijk bezocht door
families die hier vakantie- of weekendhuizen hadden.Het strand
Praia de Sesimbra is een beschutte baai en ligt aan een rustige
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Praia do Meco ou do Moinho de Baixo

Praia dos Lagosteiros

Stranden

Stranden

Adres: Meco - Sesimbra

Adres: Cabo Espichel - Sesimbra

Vlakbij het dorp Meco, dat het strand zijn naam gaf, ligt Praia do
Meco, ook wel Praia do Moinho de Baixo genoemd. Het was één
van de eerste zones die duidelijk aangewezen was voor
naturisme en daar ook een vergunning voor kreeg. Het gebied
strekt

Het strand Praia dos Lagosteiros wordt begrensd door de kliffen
van de kaap Cabo Espichel en ligt op een prachtige locatie.Het is
toegankelijk via een paadje en is gedeeltelijk bedekt met stenen.
Als belangrijkste attractie zijn hier de

Setúbal
Praia da Figueirinha

Praia de Galapos

Stranden

Stranden

Adres: Setúbal

Adres: Setúbal

Het strand Praia da Figueirinha heeft als achtergrond het
prachtige gebergte Serra da Arrábida en is één van de meest
bekende en meest bezochte stranden van de regio vanwege de
goede bereikbaarheid en de kalmte van het water.Dit strand
bestaat

Het strand Praia de Galapos wordt omgeven door het
schitterende landschap van het gebergte Serra da Arrábida. Het
is één van de mooiste stranden van de regio. Praia de Galapos
wordt tegen de wind beschut door kliffen, waardoor ook het
water heel

Praia do Portinho da Arrábida
Stranden
Adres: Serra da Arrábida - Setúbal
Het strand Praia do Portinho da Arrábida ligt in het natuurpark
Parque Natural da Serra da Arrábida en is één van de mooiste
stranden van Portugal. Zijn witte en fijne zand en de
verschillende blauwtinten van het heldere zeewater contrasteren
op

Sintra
Praia Grande - Sintra

Praia da Adraga

Stranden

Stranden

Adres: Colares - Sintra

Adres: Almoçageme - Sintra

Zoals de naam al aangeeft (Praia Grande = Groot Strand), is dit
strand heel erg groot. Het wordt veel bezocht door surfers en
bodyboarders en is vaak het toneel van kampioenschappen van
beide sporten.In het uiterste noorden van Praia Grande ligt

Het strand Praia da Adraga ligt tussen grillige kliffen, die
gevormd zijn door de zee. Het wordt veel bezocht in de
zomermaanden maar is ook ideaal voor lange wandelingen
buiten de strandtijd. De omgeving is heel natuurlijk en bijna
ongerept en het

Praia da Ursa

Praia das Maçãs

Stranden

Stranden

Adres: Azóia - Sintra

Adres: Colares - Sintra

Het strand Praia da Ursa ligt bij de kaap Cabo da Roca en is
toegankelijk via een verharde weg, gevolgd door een steil en
bochtig pad, dat eindigt op deze stille en weinig bezochte
zandvlakte.Hoewel het een beetje gevaarlijk is om er te komen,
wordt

Volgens overleveringen is de naam van dit strand (lett.
Appelstrand) te danken aan de appels die hierheen werden
vervoerd vanaf het riviertje Ribeira de Colares, dat hier uitmondt.
Praia das Maçãs wordt in de zomer veel bezocht en is erg ruim
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Praia do Magoito
Stranden
Adres: Sintra
Het strand Praia do Magoito ligt in een diep dal en is begrensd
door grootse kliffen, waarvandaan u een fenomenaal uitzicht
heeft. De toegangsweg naar het strand is tamelijk steil maar de
onvervuilde schoonheid, gecombineerd met de rijkdom aan
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