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Varen langs de kust van de Algarve
Met een kustlijn van bijna 200 km, een zacht klimaat en een kalme zee, is de Algarve een uitstekende
plaats om te varen. Als u geen eigen boot heeft, kunt u er een huren of een boottocht maken langs de
mooie kust.
De streek ontdekken vanaf de zee is een onvergetelijke ervaring waarbij u voortdurend voor aangename verrassingen
komt te staan. Het landschap is hier zeer gevarieerd. Tussen Lagos en Albufeira komt u vooral goudkleurige
rotsformaties tegen waarin door erosie grotten en indrukwekkende vormen zijn gesleten. Op andere plaatsen worden
grote zandstranden omgeven door roodachtige kliffen en witte duinen. De zee die in het westen bij Sagres zeer woelig
is, wordt kalmer naarmate u meer naar het oosten trekt, zodat u hier beter kunt ontspannen.
Hier treft u ook bevaarbare rivieren aan, zoals de Arade tussen Portimão en Silves. Deze rivier stroomt langs
wondermooie landschappen waar u bronnen met kristalhelder water, een immense plantengroei en herinneringen aan
de Arabische aanwezigheid treft. In het uiterste oosten kunt u de rivier Guadiana opvaren. Aan de uitgestrekte
oevers ziet u windmolens, typische huizen en weiden. Of vaar door de Ria Formosa, een beschermd natuurgebied
met moerasachtige gebieden, duinen en bijna onbewoonde eilanden met eindeloze zandstranden langs een
kristalheldere zee.
U kunt kennis maken met deze diversiteit aan boord van een van de kleine toeristenboten of op een
georganiseerde cruise. Bij sommige van deze boottochten wordt u aan boord een lunch aangeboden of kunt u
genieten van een typische barbecue met sardientjes op een verlaten strand. Er worden ook ecologische boottochten
georganiseerd om de fauna en flora van de natuurparken Parque Natural da Ria Formosa en het Reserva Natural do
Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António te ontdekken.
Wie over de nodige vaarvergunning beschikt kan zelf aan het roer staan en tussen duinen en kliffen verborgen
baaitjes ontdekken of over land ontoegankelijke ongerepte strandjes aandoen. Neem een duik onder de warme
zomerzon van de Algarve en waan u in de zevende hemel. U hoeft hiervoor geen eigen boot te hebben. Er zijn
verschillende bedrijven die boten verhuren voor enkele uren of dagen. Hengelliefhebbers kunnen zich uitleven op
grote vissoorten die vooral in het westelijk deel van de Algarve voorkomen.
De zee en de gunstige wind zorgen hier voor uitstekende condities om zeilwedstrijden te houden, die deelnemers van
over heel de wereld aantrekken. De Algarve maakt deel uit van het parcours van verschillende prestigieuze
internationale zeilwedstrijden. Zeilen is leuk voor iedereen; in de vele scholen en zeilclubs die u in de meeste
grotere en kleine steden langs de kust aantreft, kunt u het leren. Om de Algarve op een andere manier te ontdekken,
hoeft u enkel uw route uit te stippelen, de zeilen te hijsen, het anker te lichten en op avontuur uit te gaan!
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BOOTVERHUUR
Meer informatie over bedrijven die boten verhuren vindt u op onze website www.visitportugal.com

BOOTTOCHTEN
Voor meer concrete informatie kunt u de lijst raadplegen met bedrijven die boottochten organiseren in de Algarve op
www.visitportugal.com of kunt u contact opnemen met de toeristenbureaus (Postos de Turismo)
(www.visitportugal.com .

Hier zijn de belangrijkste mogelijkheden:
- Vanuit Porto da Baleeira (Sagres) vertrekken er boten waarmee u het uiterste westen van de kust bij Sagres kunt
ontdekken;
- In Lagos, Armação de Pera, Praia do Carvoeiro en andere plaatsen in de streek zijn er erkende toeristische bedrijven
die boottochten organiseren om de schoonheid te ontdekken van deze grillige kust met de in de rotsen uitgehouwen
grotten;
- Vanaf de jachthavens van Albufeira en Vilamoura vertrekken mini-cruises, waarvan bij de meeste een lunch bij de
prijs is inbegrepen, die aan boord of op een van de kleine verlaten strandjes waar aanlegmogelijkheid is, wordt
geserveerd.. Er worden ook boottochten georganiseerd met entertainment aan boord die tegen het einde van de
middag vertrekken om de avondverlichting van de kuststeden te bewonderen;
- Vanuit Faro, Olhão en Tavira vertrekken verschillende boottochten door het natuurpark Parque Natural da Ria
Formosa, waarbij de boten over de kanalen tussen de eilandjes glijden om de fauna (vooral vogels) en flora te
bewonderen. Met deze boten en de watertaxi's kunt u ook naar de eilandjes varen waar u rustige stranden aantreft;
- Vanuit Vila Real de Santo António of Alcoutim vertrekken verschillende boten die de rivier Guadiana afvaren om de
prachtige natuur van dit minder toeristische gebied te ontdekken;
- In de hoofdkantoren van de beschermde gebieden - Parque Natural da Ria Formosa en Reserva Natural do Sapal de
Castro Marim e Vila Real de Santo António – kunt u informatie krijgen en een boottocht reserveren met uitgebreide
informatie over de fauna en flora.
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