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We ontdekken de westkust van Portugal via het wandelpad van de Rota Vicentina. De oceaan is altijd aanwezig
tussen de steile kliffen van deze grillige kustlijn en af en toe kunt u genieten van de kleurenpracht van immense
velden met wilde bloemen. Er is zeker geen betere plaats voor een mooie wandeling…
Deze 340 km lange wandelroute in een van de mooiste en best bewaarde kuststreken van Europa bestaat uit twee
takken en verrast door de diversiteit van de landschappen.
De “caminho histórico” (historische weg) is met 241 km het langste pad en loopt van Santiago do Cacém tot aan de
kaap Cabo de São Vicente. Het is een landelijke weg met 13 etappes die loopt over bospaden, door eeuwenoude
kleine stadjes en dorpen die u te voet of met de fiets kunt verkennen.
Het “trilho dos pescadores” (visserspad) is een 111 km lange kustroute langs prachtige stranden en het pad volgt
dat de vissers gebruiken om bij hun favoriete hengelspots te komen. Het loopt van Porto Covo tot Odeceixe. Deze
route is alleen bestemd voor wandelaars, vraagt een grotere fysieke inspanning en is ingedeeld in vier etappes en
vijf extra rondtochten.
Elke etappe is maximum 25 km lang en kan in een dag worden afgelegd. U bepaalt zelf het programma en kunt er de
etappes uitkiezen die u het meest interesseren of die het best passen bij uw lichamelijke conditie.
U kunt de route in verschillende dagen volgen en overnachten in een van de overnachtingsmogelijkheden die
aangesloten zijn bij dit project. Als u tijdig boekt, kunnen zij zelfs uw bagage vervoeren zodat u met alle gemak en
comfort kunt wandelen. U kunt ook monumenten bezoeken en de heerlijke regionale specialiteiten proberen,
waaronder zeevruchten, verse zeevis en de smakelijke keuken van de Alentejo en de Algarve ontdekken, want deze
wandelroute loopt over het grondgebied van deze twee regio’s.
Onderweg kunt u volop genieten van het landschap en van de verrassingen die de natuur u te bieden heeft:
veldbloemen, het aroma van kruiden in de vroege ochtend of kleurige vlinders. Als u genoeg tijd heeft om wat
aandachtiger rond te kijken, ontdekt u misschien otters die elders bijna niet voorkomen in het zeemilieu of ooievaars
die hun nest bouwen op de kliffen langs de kust, iets wat ze nergens anders ter wereld doen.
U kunt ook een pauze van een dag of twee inlassen om te surfen op de woeste golven van de Atlantische Oceaan of
om een rustig, misschien wel verlaten strandje te vinden om even uit te rusten van de wandeling. Naast de zee, zijn
de beken en rivieren ook een goed alternatief om verfrissing te zoeken tijdens de warme zomermaanden.
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Vele van deze paden werden gebruikt door pelgrims die vertrokken vanuit de kaap Cabo de São Vicente met
bestemming Santiago de Compostela. Net als die pelgrims, kunt u comfortabel schoeisel en kleren aantrekken en op
weg gaan zonder sporen achter te laten van uw aanwezigheid in dit beschermde natuurgebied. Het zal ongetwijfeld
een onvergetelijke wandeling worden...
Niet te missen
> de ooievaarsnesten op de kliffen van Cabo Sardão bewonderen
> een van de visserspaden volgen nog steeds als zodanig worden gebruikt

NUTTIGE INFORMATIE
www.rotavicentina.com
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