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Algarve
E também com praias de excelente qualidade. Areais a perder de vista, limitados por falésias douradas, ilhas quase
desertas que marcam a fronteira entre a Ria Formosa e o mar, ou baías pequenas, aconchegadas pelas rochas. O
oceano em todos os tons de azul, quase sempre calmo e cálido, convida a banhos prolongados e à prática de
desportos náuticos.
Há ainda a serra. Onde as pessoas vivem em harmonia com a Natureza e mantêm tradições que gostam de partilhar.
E as cidades. Silves conserva vestígios do passado árabe e Lagos da época dos Descobrimentos. Mais cosmopolitas,
Portimão e Albufeira vivem dia e noite cheias de animação. Faro é a porta de entrada da região e Tavira uma montra
da arquitetura tradicional.
Para relaxar, muitos campos de golfe premiados internacionalmente. Ou vários tipos de tratamentos nos spas e
centros de talassoterapia e nas Termas de Monchique. E hotéis, aldeamentos, resorts, dos mais simples aos mais
sofisticados. Uma panóplia variada que tem em comum um gosto genuíno de bem receber.
Trilhos para seguir a pé ou de bicicleta dão a conhecer a região, como a Via Algarviana pelo interior ou a Rota
Vicentina por um dos trechos de costa mais bem preservados da Europa. E os passeios de barco são outra forma
ecológica de observar a fauna e a flora.
À mesa destacam-se peixes frescos e mariscos, grelhados ou em cataplanas. E os doces de amêndoa e figo… ou o
licor de amêndoa amarga e a aguardente de medronho. São como que um pouco do sol do Algarve que podemos
trazer connosco.
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Blog http://blog.turismodoalgarve.pt
Facebook www.facebook.com/VisitAlgarve
Twitter http://twitter.com/turismo_algarve
Youtube www.youtube.com/turismodoalgarve
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