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Een weekend in Troia
Boottochten op zoek naar dolfijnen, stranden zo ver het oog reikt, restaurants met verse vis, terrasjes op het
strand... vakantie met het gezin met voor elk wat wils op het schiereiland Troia.
Pak de ferryboot in Setúbal, steek de rivier de Sado over en ontdek het schiereiland Troia, op minder dan een uur
van Lissabon. Hier ligt één van de meest uitgestrekte zandstranden van Portugal, met een lengte van 18 km, waar u
met het hele gezin van kunt genieten. Of het nu zomer is of winter, het microklimaat van Troia met zijn zachte
temperaturen, zorgt voor dagen vol activiteiten.
Op het oneindige goudkleurige zand, met aan de ene kant de zee met helder water en aan de andere kant een
dennenbos, kunt u met hele gezin pret maken. Als de weersomstandigheden het toelaten, kunt u allerlei
watersporten beoefenen. Dit gebied beschikt over uitstekende condities om te windsurfen en te zeilen, zoals u goed
kunt merken aan de bezetting van de jachthaven Marina de Troia.
Troia is bovendien ook een golfbestemming. Campo de Troia, ontworpen door de bekende Amerikaanse architect
Bobby Jones, is een uitdagende golfbaan die perfect in het landschap is geïntegreerd. Ze maakt deel uit van de lijst
met beste golfbanen van Europa en er worden ook internationale wedstrijden gehouden.
Op dit ontmoetingspunt van de rivier Sado met de zee ziet u vaak dolfijnen. Een boottocht om dolfijnen te spotten is
dus altijd een goed idee. In de natuurparken Parque Natural da Serra da Arrábida en Reserva Natural do Estuário do
Sado kunt u vogels spotten. Niet ver hier vandaan ligt Carrasqueira, een traditionele vissershaven gebouwd op palen.
In Troia vindt u eeuwenoude getuigenissen van de menselijke aanwezigheid. De Romeinse ruïnes zijn een van de
belangrijkste archeologische vondsten en dateren uit de 1ste eeuw. Hier bevond zich de grootste viszouterij van het
West-Romeinse rijk. Dit getuigt ook van het belang van de visvangst voor de lokale economie in die tijd.
Als u de weg volgt die naast deze landtong loopt, komt u voorbij stranden zoals Comporta, Carvalhal of Pego, waar u
overal goede restaurants vindt om verse vis te eten of te proeven van de plaatselijke gastronomische specialiteiten.
Amper enkele kilometers verder ziet het landschap er helemaal anders uit. Voorbij Praia da Galé worden de duinen
onderbroken om plaats te maken voor de lagune van Melides, met vijf miljoen jaar oude kliffen, en voor het
natuurreservaat Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha.
Vlak bij Grândola bevindt zich het dierenpark Badoca Park, een leuk uitstapje voor heel het gezin. Hier kunt u een
"safari" maken en reeën, buffels, struisvogels, giraffen, antilopen, zebra’s en vele andere dieren zien in de
buitenlucht. Gegarandeerd plezier voor klein en groot, in het midden van de Alentejo.
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Niet te missen
> een strandwandeling maken
> met de fiets een tocht maken over het fietspad dat het schiereiland van Troia doorkruist
> een boottocht maken om dolfijnen te spotten

NUTTIGE INFORMATIE
Er zijn veerdiensten met catamarans en ferryboten van Setúbal naar Troia. Meer informatie op
www.atlanticferries.pt.
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