Wandelvakantie aan de Costa da Prata
(zilverkust)

Portugal
Dag 1: Aankomst op Lissabon airport. Transfer naar *** hotel Concha in São
Martinho do Porto. Middag vrij te besteden.

Dag 2: Praia da Gralha trail 8 km
Vanaf hotel Concha lopen we, via het gebouw van de turismo, door
het oude centrum van São Martinho do Porto richting de oceaan.
U volgt de oude visserspaden en daalt af vanaf 80 meter hoogte naar
het strand van Gralha waar u een meegebrachte lunch kunt genieten
met uitzicht op de Atlantische oceaan.
Aan de andere kant van het strand gaat u wederom via visserspaden
weer omhoog en komen we bij het uitzicht punt van São Martinho do
Porto. Vanaf hier is er een schitterend uitzicht op de baai.
Op de terugweg naar São Martinho doen we de vuurtoren even aan
en langs een steile trap komen we uit in de haven. Daar loopt een
tunnel door de rotsen en staat u bijna met uw voeten in de ruige
oceaan.

Dag 3: Óbidos route 10km + stads wandeling

Vandaag gaat u met een transfer vanaf São Martinho do Porto naar
het vestings stadje Óbidos.
U krijgt een stadswandeling onder leiding van een
nederlandstalige gids. Die zal u alles over de geschiedenis van
Óbidos vertellen. Dan is er anderhalf uur vrije besteding.
Na de middag wordt er vanaf Óbidos een route over 2000 jaar oude
paden gelopen. Via een romeinse opgraving loopt u langs een meer
over de Trilho Romano, de route die de romeinen liepen richting
Lissabon.

Dag 4: Nazaré route 14,7km
U vertrekt wederom vanaf hotel Concha, maar nu richting Salgado/
Nazaré. Via diverse smalle paden daalt u langzaam af tot aan
Salgado. Daar word een meegebrachte lunch genoten.
Na Salgado wandeld u door een duin gebied naar één van de oudste
visigotische kerken van Europa.
De kerk is een monument maar in erg slechte staat.
Op de heuvelkam boven Nazaré heeft u een prachtig uitzicht over
het strand van Nazaré. U daalt af en via de haven arriveert u op de
boulevard waar de vissersvrouwen hun zongedroogde vis aan de
man brengen.
Met een kabeltram komt u in Sitio terecht met schitterende panorama

views en kunt u de oude kerk bezichtigen. Aan het eind van Sitio is
ook de mogelijkheid om de vuurtoren te bezoeken. In de vuurtoren
is een klein museum. Daar wordt u uitgelegd waarom hier de hoogste
surfgolven ter wereld worden gemeten. Met de transfer wordt u terug
gebracht naar São Martinho do Porto.

Dag 5: rustdag
Op deze dag kunt u genieten van het strand en de boulevard van
São Martinho. U kunt ook een wandeling langs de baai maken over
houten vlonder paden. In Salir do Porto ligt aan de ingang van de
baai een ruine van een kasteel.
Ook is de mogelijkheid om een (elektrische) fiets te huren en onder
begeleiding van een nederlandstalige gids een fietstocht te maken.

Dag 6: Pelgrims route 10km
U begint de dag met een bezoek aan de grutas da Moeda. De
grotten vlakbij Fátima.

Daarna gaat u met de transfer naar Pia do Ourso.
Het is een romeins dorpje met een natuur belevings park. De lunch
kunt u genieten op het terras bij Palheiro do Requeto in Pia do ourso.

Vandaar wandeld u via een oude pelgrimsroute naar het
bedevaartsoort Fátima. Waar volgens de
overleveringen Maria drie maal verschenen is aan herderskinderen.
Het plein voor de baseliek is enorm en ook als u niet religieus bent
is het een indrukwekkende bezichtiging.
Met de transfer word u weer naar São Martinho do Porto gebracht.

Dag 7: Lagune trail 14,8 km
We worden afgezet door de transfer bij de zeilschool aan de lagune
van Óbidos.
Vanaf hier lopen we om de lagune heen naar de andere kant.
De lagune is een natuurgebied dat gevoed wordt door twee kleine
riviertjes en de oceaan. Het gebied herbergt veel vogels waaronder
de flamingo, die we natuurlijk hopen te spotten.
Onderweg gaan we bij Musaranhos lunchen. Na de lunch is het nog
een paar kilometer naar de plek waar we weer opgepikt worden
om met de boot overgezet te worden naar de zeilschool.
Met de transfer worden we weer naar het hotel gebracht.

Dag 8: Transfer naar Lissabon Airport.

In July en Augustus is deze reis niet te boeken.

Inclusief: overnachtingen met ontbijt o.b.v. 2Pk
transfer van en naar Lissabon airport
2x enkele en 2x retour transfer
alle dagen Nederlandse begeleiding
stads wandeling onder leiding van Nederlands talige gids
boot oversteek lagune van Óbidos
exclusief: vlucht van en naar Lissabon airport
entree trein kaart/kabeltram
lunchpakket (verkrijgbaar bij hotel Concha)
entree grotten/vuurtoren

