
Algarve

BESKRIVNING

Algarve

10 dagar

Detta underbart vackra land är ofta okänt för oss

nordbor. Ändå utsågs det till den bästa

stranddestinationen i hela Europa för några år sedan.

Algarve är den södra kusten i Portugal och består av

långa rena sandstränder imponerande arkitektur,

charmiga fiskebyar och fantastiska naturscenerier. Vi

ligger still i Albufeira på och gör utflykter härifrån längs

hela den vackra kusten med en fantastisk natur och

trevliga samhällen.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 3.550:-

Anslutningsbuss till Kastrup t/r: 500:-

Allt detta ingår:

Flygresa Köpenhamn-Faro t/r. Bussresa i modern

helturistbuss med alla bekvämligheter. Övernattning i

dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag tio. Utflykter enligt programmet samt

vin och olivoljeprovning. Reseledarservice.



Dag 1 Hemorten–Albufeira

Vi flyger från Köpenhamn till Faro flygplats där en lokal buss möter oss på flygplatsen och tar oss in till Abufeira där vi

ska bo nio nätter på Grand Muthu Oura View Beach Club. Hotellet ligger fantastiskt vackert med en enastående utsikt

över havet. Den här delen av stranden anses av många vara en av de finaste. Man har egen strand men också soldäck

och pool. Man kan boka till spa behandlingar i hälsoklubben där det också finns en inomhuspool. Hotellet har både

butik, bar och restaurang. Vi avslutar dagarna under vistelsen med gemensamma middagar på hotellet. 

Dag 2-9 Algarve

Vi har nu en underbar vistelse i Portugal framför oss. Kombinationen av rena fina stränder, charmiga fiskebyar, en

intressant arkitektur och bra shopping gör det till ett oslagbart resmål. Algarve är Portugals södra kust och Albufeira

ligger ungefär mitt på den. Det är en fin sandstrand som breder ut sig framför en dramatisk klippkust. Detta ger oss

fantastiska naturscenerier. Då vi bor på samma ställe under hela resan så kan man välja om man vill vara kvar och ta

det lugnt på hotellet eller följa med på utflykterna som ingår i resan. 

Vi har planerat in tre dagsturer. På den första får man se mer om Albufeira innan vi åker vidare till Porches och besöker

krukmakeriet här. Dagen avslutas med en vingårds besök på Quinta do Frances i Silves där vi provar tre av gårdens

viner. Det torra varma klimatet gör att druvor som Cabarnet Sauvignon, Syrah, Aragones och Trincadeira trivs utmärkt

och ger viner med en optimal koncentration.

En annan utflykt går till huvudorten Faro och fortsätter längs kusten österut till Ohlao och Tavira.  Olaho har den största

hamnen och dess handel med Afrika märks inte minst i arkitekturen som på många håll har influenser från morerna. Vi

gör ett besök på Monterosa olivgård i Moncarapacho och får veta mer om odlingen samt prova deras olivolja.  Längst

österut hittar vi den charmiga småstaden Tavira. Vi befinner oss nu inte så långt från den spanska kusten och har

kommit till kanske den mysigaste små staden av alla längs kusten. Tavira är en jordbruks- och fiskeort omringad av

apelsinodlingar och på bergen klättrar fikonträd och mandelträd. Tittar vi ut mot havet ser vi den blå lagunen och

däremellan de vita husen från byn. Här får vi tid att promenera runt i gamla stan som genomkorsas av en stilla flod som

omges av trevliga små butiker och caféer. Här finns bra fiskrestauranger och det är alltid lika inspirerade att besöka

saluhallen. 

Det blir förstås även en utflykt västerut till Cabo sao Vincente, Sagres och Lagos. Den här delen har varit ganska svår

framkomlig men den nya vägen har öppnat upp ett annars ganska oupptäckt landskap. Vi tar oss ut till den röda fyren på

Kap St Vincente som är Europas sydvästligaste punkt och det sista landmärket som de stora sjöfararna såg innan de

gav sig ut i det okända. Vi söker oss in till Lagos som är den lugna hamnen varifrån man ofta åkte. Här har man skyddat

sin innerstad med en gammal stadsmur. Här råder lugnet med små lummiga torg kantade av trevliga uteserveringar och

charmiga butiker. Landskapet är å ena siden ett mjukt landskap med olivlundar och andra sidan vindpinade

sandstensklippor ut mot Atlanten.   

I övrigt njuter vi av de fina stränderna i Albufeiras, den trevliga gamla stan med bra shopping, stort restaurang utbud och

vårt fina hotell. 

Dag 10 Faro-Hemorten



Då var det dags att ta farväl av Algarve och vi styr åter hemåt. Vi tar bussen in till flygplatsen för flyg hem till Köpenhamn

efter några underbara dagar på Algarve kusten i Portugal.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


