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Leisteen in het gebergte Serra da Lousã
Het gebergte Lousã is een habitat voor herten, zwijnen en reeën, maar u vindt in zijn leistenen dorpjes
ook een rust die u niet voor mogelijk houdt.
Dit berggebied wordt vooral veel bezocht om extreme sporten te beoefenen en zijn hoogste top is de Alto do Trevim,
waar de bezoeker een prachtig uitzicht heeft. De lommerrijke begroeiing wordt afgewisseld door talrijke waterstromen
die her en der strandjes vormen waar u zeker een tijdje zult willen verpozen.
Begin uw bezoek in Candal, een mooi dorp gelegen op de zuidzijde van een heuvel. Het ligt nabij de weg die van
Lousã naar Castanheira de Pêra voert. Bestijg de steile straten tot aan het uitkijkpunt en bewonder het landschap. U
kunt het dorpswinkeltje binnengaan om daar weer op krachten te komen en de heerlijke regionale producten uit te
proberen, souvenirs te kopen of meer informatie te vergaren over de beschikbare activiteiten in de regio.
Vervolgens kunt u een bezoek brengen aan Talasnal, Casal Novo en Chiqueiro; deze drie dorpen zijn aan elkaar
verbonden vanwege hun gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur, maar vooral vanwege de authentieke manier
van leven van de bewoners. Voel het ritme van deze streek door te struinen door de smalle straatjes en steile paadjes
tussen de kurkeiken, kastanjebomen, eikenbomen en dennen te onderzoeken. Deze paden zijn uiterst geschikt voor
wandelingen en mountainbiketochten.
Ga daarna door naar Cerdeira. Gelijk bij binnenkomst in het dorp, lijkt de kleine brug een overgang te vormen van de
echte naar een onwerkelijke wereld. Tussen het groen, in een romantische setting, ligt een handvol huisjes waar u niet
zo snel vandaan zult willen gaan. Mocht een geluid u uit uw mijmering doen bijkomen, dan zal dat vast van het
“Atelier da Cerdeira” komen, waar hout en leisteen door ambachtslieden worden bewerkt tot leuke kunstwerkjes.
En zo is het dagelijks leven van deze goed behouden dorpjes. Kom en ontdek het zelf!
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