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Relaxen in Alqueva, het Grote Meer
Het grote stuwmeer waarin de lagune van Alqueva is omgevormd, is de ideale plek om enkele dagen uit
te rusten in goed gezelschap.
We hebben het hier over een van de grootste kunstmatige meren van Europa, aangelegd in de rivier Guadiana. Het
meer beslaat een gebied van 250 km2 en ligt op het grondgebied van vijf gemeenten van de Alentejo met
verschillende bezienswaardigheden. Aan de rechteroever liggen de kastelen van Juromenha, Alandroal, Terena,
Monsaraz en Portel en aan de linkeroever bieden Mourão en Moura bevoorrechte uitkijkpunten over deze
waterspiegel.
Het stuwmeer heeft in deze regio voor een verrassende sfeer gezorgd. Waar zich vroeger velden met olijfbomen,
kurkeiken en steeneiken uitstrekten, zien we nu water en nieuw leven. Hier vindt u uitstekende condities voor
openluchtactiviteiten en het beoefenen van watersporten zoals zeilen, waterskiën en wakeboarden of om
verkwikkende tochtjes te maken met een kano of kajak. Voor de liefhebbers van mountainbiketochten zijn er
aangegeven routes om te volgen. Dit zijn goede manieren om de plaatselijke gebruiken en tradities te ontdekken en u
in de plaatselijke bevolking te integreren.
Deze plaats leent zich ook uitstekend om uw gezin te verrassen met een rit over de panoramische wegen rond de
Alqueva of, nog beter, met een boottocht in een gehuurde woonboot waarbij u onder de sterrenhemel slaapt. Dit is
ook een goed idee voor een romantisch weekendje. Vergeet niet dat we ons in een streek bevinden die door UNESCO
werd erkend als een “Starlight Tourism Destination”, een van de beste plekken om sterren te kijken. s’ Nachts wordt
de openbare verlichting gedimd, zodat de perfecte omstandigheden worden gecreëerd om naar de hemel te kijken,
zelfs voor de meest onervaren astronomen.
Breng ook een bezoek aan het nieuwe dorp Aldeia da Luz, het enige dorp dat door de bouw van het stuwmeer onder
water is komen te liggen en letterlijk werd verplaatst. Ter nagedachtenis van het dorp werd een Museum opgericht
waarvan de collectie hoofdzakelijk bestaat uit voorwerpen van de bewoners en waar de geschiedenis van het dorp is
opgetekend.
Ook Monsaraz is beslist de moeite waard om te bezoeken. Een goed bewaard middeleeuws vestigingsstadje met
stadsmuren en verrassende charmante leistenen straatjes. Niet ver daar vandaan, bij het Convento da Orada, bevindt
zich de Cromeleque do Xerez, een steencirkel met een vierkante opstelling die u zeker moet gezien hebben.
Natuurlijk zult u in de Alqueva, net zoals in de rest van Portugal, niet kunnen weerstaan aan de heerlijke
streekgerechten. In deze streek mag u zeker de “açordas”(broodsoepen), de “migas” (broodballetjes), de gerechten
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met varkensvlees, de droge worsten en de wijnen van de Alentejo niet missen.
Laat u aan het Grote Meer verleiden door het “turismo rural” (landelijk toerisme) terwijl u geniet van het eenvoudige
leven op het platteland en van de natuurlijke omgeving.
Niet te missen
> onder de sterrenhemel van de Alqueva slapen op een woonboot
> de streekwijnen proeven
> genieten van de traditionele gastronomie
> het kasteel van Monsaraz beklimmen

NUTTIGE INFORMATIE
Om een woonboot te huren, een boottocht te maken of voor een overzicht van de beschikbare aanlegplaatsen als u
een eigen boot heeft, kunt u ons bestand Activiteiten raadplegen.
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