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Jacht- en plezierhavens van de Algarve
Als u met de boot naar de Algarve komt, kunt u kiezen uit vele veilige havens om voor anker te gaan.
De jacht- en plezierhavens beschikken over alle nodige voorzieningen en diensten. U vindt hier ook vele
recreatieruimten die van de havens grote toeristische trekpleisters maken, ook voor bezoekers van over land. Deze
infrastructuur met uitstekende voorzieningen is overal in de Algarve te vinden.
Als u van west naar oost vaart, komt u eerst voorbij de Marina de Lagos. Deze jachthaven is onderscheiden met de
Euromarina Anchor Award en bevindt zich in een van de grootste baaien van Europa, met een breedte van vier
kilometer. Lagos heeft een eeuwenoude zeevaarttraditie die verbonden is met de Portugese ontdekkingsreizen en
met de scheepvaartgeschiedenis van dit land van zeevaarders.
In een inham van de rivier Arade, verborgen achter de indrukwekkende rots van Praia da Rocha, ligt de Marina de
Portimão. Deze jachthaven wordt beschouwd als een van de veiligste haveningangen van Portugal. U kunt hier altijd
rekenen op de hulp van de ”Dockmasters” om uw vaartuig aan te leggen. Deze jachthaven beschikt over een
aangename boulevard langs de rivier, de Passeio Ribeirinho, waar u heerlijk kunt ontspannen na een volle dag. Er
worden hier ook verschillende belangrijke sportwedstrijden georganiseerd. Portimão beschikt ook nog over een
cruisehaven waar grote cruiseschepen heel het jaar rond aanleggen.
De jachthaven Marina de Albufeira, gelegen binnenin de Várzea da Orada, in het midden van de Algarve, is een
bevoorrechte plaats. Van hieruit heeft u toegang tot de belangrijkste knooppunten van Albufeira, die bekend staat
als een levendige stad met een bruisend nachtleven. De Marina de Vilamoura is de oudste en grootste jachthaven
van het land en heeft twee zones met een verschillende diepgang. Deze jachthaven beschikt over een uitgebreid
ondersteunend complex voor recreatievaarten. De jachthaven ontving de hoogste onderscheiding - vijf ankers - van
de Yacht Harbour Association. Het ISO 9001-certificaat en de certificering op het gebied van milieumanagement ISO
14001 zijn een erkenning van de uitstekende condities die deze haven biedt.
De Doca de Recreio de Faro en de plezierhaven Porto de Recreio de Olhão in de Ria Formosa zijn ideaal gelegen voor
wie dit natuurpark wil ontdekken. In het natuurpark, dat zich uitstrekt over 60 km langs de kust, komen verschillende
zeldzame planten en dieren voor. U treft hier nog ongerepte stranden aan de verschillende eilandjes.
In het meest oostelijke punt van de Algarve, in Vila Real de Santo António, bevindt zich de plezierhaven Porto do
Recreio do Guadiana aan de monding van de rivier die de grens vormt tussen Portugal en Spanje. Het is de eerste
Portugese haven voor wie van de Middellandse zee komt en ook de ideale thuisbasis voor wie het binnenland van de
regio wil bezoeken, waar het plattelandsleven nog duidelijk aanwezig is.
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