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Met het hele gezin naar de Algarve
Dankzij het zachte klimaat het hele jaar door is de Algarve een uitstekende vakantiebestemming waar het hele gezin
veel plezier aan zal beleven. Maar de Algarve heeft veel meer te bieden dan alleen zon en zee of watersporten aan
de kust. U vindt er vele mogelijkheden om andere dingen te doen, ook met kleine kinderen.
Om met het hele gezin de natuur van de Algarve te ontdekken beschikt u over een enorme verscheidenheid aan
uitstapjes in heel de regio. In Lagos, Portimão of Alvor zijn verschillende bedrijven gevestigd die boottochten
organiseren om dolfijnen te spotten. U kunt ook een korte boottocht maken naar een van de eilandjes rond Faro om
de fauna en flora van het natuurpark Parque Natural da Ria Formosa te ontdekken. Of wat dacht u van een jeepsafari
of van kanovaren op de rivier om alles op een avontuurlijke manier te ontdekken?
Maar om in de Algarve dolfijnen te zien hoeft u niet per sé naar de zee. Zoomarine in Guia, vlak bij Albufeira, is een
themapark met educatief entertainment waar u de unieke kans krijgt om dolfijnen, zeehonden, haaien, schildpadden,
exotische vogels en watervogels, kaaimannen en tropische vissen van dichtbij te zien. U kunt zich ook vermaken in
de verschillende zwembaden en waterparkattracties of de educatieve dierenshows bijwonen.
Naast dit park biedt de Algarve nog vele andere mogelijkheden om te ontsnappen aan de routine van het strand, om
een aangename dag met de kinderen door te brengen.
Zoals bijvoorbeeld het waterpark AquaShow Fun Family Park, vlak bij Quarteira, waar u naast een golfslagbad
verschillende glijbanen en een 750 meter lange waterachtbaan en shows met exotische vogels en roofvogels kunt
bijwonen. Aqualand The Big One, in Alcantarilha, beschikt over razendsnelle glijbanen, langzame glijbanen, de dolle
sprong, een golfslagbad, de langzame rivier en een kinderbad waar groot en klein plezier kunnen maken. Slide
&amp; Splash in Estombar (Lagoa) bezorgt u ook onvergetelijke dagen met veel plezier in de zwembaden, langzame
banen, een zone voor kleine kinderen en glijbanen.
Omdat kinderen dol zijn op dieren, moet u zeker een bezoek brengen aan de Zoo van Lagos. Hier treft u meer dan
140 diersoorten, zoals allerlei soorten apen, vogels en andere levende wezens, naast planten uit de vijf werelddelen
en een kinderboerderij. In Krazy World, in Algoz (Silves), kunt u verschillende reptielsoorten bekijken en het voeren
van exotische dieren bijwonen. Verder vindt u er een manege met pony’s en een kleine kermis waar heel het gezin
zich kan vermaken.
Kinderen die houden van snelheid kunnen terecht in de Karting de Almancil waar ze hun energie kwijt kunnen op de
racebaan. Het Family Golf Park in Vilamoura is geïnspireerd op het Romeinse keizerrijk. In dit unieke pretpark voor
het hele gezin kunnen volwassenen en kinderen heerlijk minigolfen. En omdat geschiedenis ook leuk kan zijn, is een
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wandeling door het Parque da Mina, vlak bij Monchique, een uitstekende manier om eens iets anders te doen.
Al deze entertainmentmogelijkheden en het grote aanbod aan hotels maken van de Algarve de perfecte bestemming
voor een vakantie met het hele gezin.

NUTTIGE INFORMATIE
- Denk eraan dat niet alle parken zijn het hele jaar rond open zijn.
- Sommige parken bieden de bezoekers transferdiensten aan met eigen bussen.
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