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De beste stranden
Een lange kustlijn met witte zandstranden, een eindeloze zomer en vele uren zonneschijn het hele jaar
rond maken van Portugal een uitgelezen vakantiebestemming.
De commentaren en reportages in de internationale media getuigen vaak van de kwaliteit en schoonheid van de
Portugese stranden. Het is geen toeval dat Portugal 298 stranden heeft met een blauwe vlag van Europa!
We weten dat het niet gemakkelijk kiezen is uit dit zeer gevarieerde aanbod met afwisselende kustlandschappen.
Toch geven we u hier een overzicht van de beste stranden.
Maar waarom komt u zelf niet eens een kijkje nemen?
Praia da Cova Redonda, Lagoa
www.europeanbestdestinations.org
Neemt de 2e plaats in op de lijst van stranden die door de Europese consumenten in 2014 werden verkozen tot de
mooiste van Europa. Dit strand wordt vooral gewaardeerd om zijn hoge kliffen en rotsformaties in verschillende tinten
oranje die typisch zijn voor de Algarve.
Porto Santo, Madeira
www.europeanbestdestinations.org
Nog een strand dat door de consumenten tot een van de mooiste van Europa werden verkozen en op de 8e plaats
staat. De goudgele stranden, waarvan het zand bovendien een therapeutische werking heeft, strekken zich uit over
een afstand van 9 km. Ideaal om uit te rusten.
Ponta da Piedade, Lagos
www.huffingtonpost.com
Werd in 2014 door de Amerikaanse krant Huffington Post uitgeroepen tot mogelijk het mooiste strand ter wereld! Het
uitzicht op deze grillige kust vanaf de kliffen is inderdaad spectaculair.
Praia Dona Ana, Lagos
www.traveler.es
Vanwege het turkooisblauwe water en de natuurlijke inhammen werd het in 2013 door Condé Nast Traveler verkozen
tot een van de 50 mooiste stranden ter wereld. Het is ook een van de meest gefotografeerde stranden van de Algarve.
Praia da Falésia, Vilamoura
www.tripadvisor.co.uk
Door Trip Advisor erkend als een van de “25 meest unieke stranden in Europa”. Het is ook een van de drukst
bezochte van de Algarve, maar op het grote zandstrand is er genoeg plaats voor iedereen.
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Praia da Marinha, Lagoa
Dit idyllisch strand ligt midden in een stukje beschermde natuur, tussen door de wind en de zee uitgesleten rotsen.
Het wordt beschouwd als een van de honderd beste stranden ter wereld.
Praia do Norte, Nazaré
Dit strand kreeg in 2011 internationale bekendheid toen Garret McNamara surfte op een 30 meter hoge golf, de
grootste ter wereld. Dit record kan enkel gebroken worden onverschrokken surfers.
Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
Hier treft u verschillende stranden met uitstekende condities om te surfen, zoals Ribeira de Ilhas, Coxos of Empa. De 8
km lange kust werd door de internationale organisatie “Save the Waves Coalition” uitgeroepen tot eerste
surfreservaat van Europa en tweede van de wereld.
Algarve
www.worldtravelawards.com
Zoals u kunt zien, liggen enkele van de bekroonde stranden in de Algarve. Deze regio werd dan ook in 2013 door de
World Travel Awards verkozen tot beste strandbestemming van Europa.
Maar Portugal heeft nog vele andere stranden. U vindt er beslist een dat past bij uw gemoedstoestand. Soms zoekt u
misschien een ongerept en beschutte strand met weinig mensen. Bij andere gelegenheden heeft u behoefte aan meer
animatie. Een feest op de late middag met uw voeten in het zand is dan ideaal. Af en toe houdt u misschien meer van
weidse horizonten en zoekt u een strand om een fikse wandeling langs de branding te maken.
Deze lijst dient slechts als inspiratiebron. Het beste is om de kust te volgen en te kijken...en af en toe te stoppen voor
een verfrissende duik en om de zon boven de zee te zien ondergaan. Niet te missen!
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