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Jacht- en plezierhavens
Wie langs de Portugese kust vaart vindt overal veilige havens om aan te leggen. Van noord naar zuid en op de
eilanden van Madeira en de Azoren zijn er vele jacht- en plezierhavens met de nodige voorzieningen die al wie van
over zee komt met open armen ontvangen.
In de 15e en de 16e eeuw vonden de Portugese zeevaarders over zee de weg naar andere culturen in verre oorden.
Zij waren de eerste Europeanen die tot in het Verre Oosten en Brazilië kwamen.
Tegenwoordig beschikt Portugal met zijn zachte klimaat en vele uren zonneschijn per jaar over uitstekende condities
om van de oceaan te genieten, door te varen of de meest uiteenlopende watersporten te beoefenen, waarbij u kunt
rekenen op de nodige ondersteunende voorzieningen aan land. Deze ondersteunende voorzieningen zijn beschikbaar
in de jacht- en plezierhavens waarvan er vele een Blauwe vlag van Europa bezitten, een bewijs van de uitstekende
condities voor wat betreft waterkwaliteit, milieumanagement, veiligheid en diensten.
Als u de kust van noord naar zuid afvaart, komt u eerst voorbij de Marina de Viana do Castelo. Deze jachthaven ligt
vlakbij de monding van de rivier Rio Lima en geeft toegang tot het groene landschap van de Minho-regio. Iets lager
bevinden zich twee jachthavens: die van Póvoa do Varzim, ‘s zomers een drukke badplaats, en de jachthaven Marina
Porto Atlântico in Leixões vlakbij Porto, de op één na grootste stad van Portugal. Wie het binnenland wil bezoeken
kan kiezen uit de jachthavens en aanlegsteigers van de rivier Rio Douro, de regio waar de bekende portwijn die ook
al de hele wereld heeft “rondgevaren” wordt geproduceerd.
In Midden-Portugal verdient Farol da Barra, de hoogste vuurtoren van Portugal en een referentie voor zeelui, een
bijzondere vermelding. Maar er zijn nog vele andere plaatsen om aan te leggen zoals Carregal vlakbij Ovar, Torreira
of Figueira da Foz, een charmante, traditionele badplaats. Meer naar het zuiden toe beschikken Nazaré en Peniche,
twee visserstadjes die bekend staan om de hoge golven die surfers van over de hele wereld aantrekken, over een
veilige haven.
Wie in de buurt van Lissabon wil aanleggen kan kiezen uit een ruim aanbod aan havens, van de kust langs Estoril
met de jachthaven van Cascais en de plezierhaven van Oeiras, tot de jachthaven van Parque das Nações in het
uiterste oosten van de stad. De aanlegsteigers van de Docas de Alcântara, Santo Amaro, Belém en Bom Sucesso in
het centrum van Lissabon werden in de jaren ’90 omgebouwd tot een belangrijke uitgaansbuurt met restaurants,
bars en discotheken, die vele bezoekers aantrekken.
Aan de andere kant van de rivier Taag, vlakbij het natuurpark Parque Natural da Arrábida, biedt de plezierhaven
Porto de Recreio de Sesimbra een uitstekende vertrekbasis voor een boottocht op zoek naar kleine ingesloten of
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verlaten stranden. U kunt ook aanleggen aan de steiger van Doca das Fontaínhas in Setúbal of de jachthaven Marina
de Troia, waar u vaak dolfijnen voorbij ziet zwemmen. Sines, meer naar het zuiden toe, doet dienst als tussenstop
voor wie naar de Algarve vaart, aangezien u hier halverwege bent. De jachthaven Amieira Marina in het binnenland
van de Alentejo biedt ondersteuning voor wie op het grote meer van Alqueva vaart. U kunt hier ook een woonboot
huren voor een ontspannende vakantie op het meer.
Langs de kust van de Algarve vindt u de ene na de andere plaats om veilig aan te leggen. Vilamoura, de oudste
jachthaven van het land, bevindt zich in het centrum van het stadje en is nu een grote toeristische trekpleister. Van
west naar oost bevinden zich achtereenvolgens de havens en jachthavens van Lagos, Portimão, Albufeira, Faro,
Olhão, Tavira en Vila Real de Santo António, de ene nog beter dan de andere.
In het midden van de Atlantische Oceaan, op de eilanden van Madeira en de Azoren, belangrijke tussenstops tijdens
de Portugese ontdekkingsreizen in de 16e eeuw, gebeurt het vervoer tussen de eilanden voornamelijk over zee.
Funchal, de kosmopolitische hoofdstad van Madeira, beschikt over een jachthaven en een van de grootste havens
voor cruiseschepen van Portugal. Hier leggen zeiljachten en schepen van over de hele wereld aan. Deze regio heeft
ook andere aanlegplaatsen zoals bij Quinta do Lorde, en die op het eiland Porto Santo, dat bekend staat om zijn
uitgestrekte goudgele zandstranden.
De jachthaven Marina da Horta op de Azoren is een mythische haven die bekend is bij alle “zeebonken” die de
Atlantische Oceaan oversteken. De muren zijn versierd met tekeningen en schilderijen, waardoor het een van de
kleurrijkste havens ter wereld is. Op de andere eilanden vindt u ook verschillende aanlegplaatsen. Op het eiland
Terceira, in Angra en Praia da Vitória, of op São Miguel, in Ponta Delgada en in Vila Franca do Campo, kunt u uw boot
veilig achterlaten en de overweldigende schoonheid van deze magische eilanden ontdekken.
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