
8-DAAGSE FIETSVAKANTIE    COSTA DA PRATA – PORTUGAL

De costa da prata oftewel zilverkust. Een zonnig stuk Portugal gelegen tussen Peniché en Figuera  
da Foz biedt alles wat een fietsvakantie zou mogen hebben. Zon, zee en prachtige natuur.

Op deze zeer gevarieerde vakantie fietst u langs goudgele stranden, door gezellige vissersdorpjes, 
schitterende baaien en lagunes tot ruige natuur in de bergen en over dorre hoogvlakten met 
eeuwenoude muurtjes afgewisseld met olijfbomen of eucalyptus bossen. Dit alles op comfortabele 
E-bikes of trekking bikes (24 versnellingen)

U fietst door bedevaartsoorden met hun kerken en snuift de geschiedenis van Portugal op in 
kloosters en vestingstadjes. U bezoekt miljoenen jaren oude grotten en geniet van wat Portugal te 
bieden heeft:  zon, lekker eten en het rustige leven van de Portugezen.

Bijna alle wegen zijn secundair, goed berijdbaar en autoluw. Enkele wegen zijn niet geasfalteerd
maar goed berijdbaar.

U overnacht in comfortabele accomodatie's, in drie sterren hotel, sfeervolle quinta's de andere keer 
typisch portugese turismo rural.



Dit arrangement is geschikt voor E-bike, Trekking bikes,Racefiets en MTB

Niveau: gemiddeld/gevorderd
Aantal fietsroutes: 6
Gemiddeld: 45 km

Inbegrepen:
➢ alle overnachtingen
➢ alle ontbijten
➢ bagage vervoer
➢ transfer luchthaven
➢ GPS systeem
➢ technische ondersteuning/kaart materiaal

Exclusief:
➢ vliegreis heen en terug
➢ hybride/E-bike
➢ diner/lunch
➢ entreegelden grotten / trein

Dag 1: Aankomst op vliegveld van Lissabon. Transfer van Lissabon naar São Martinho do Porto.
            Fietsen worden uitgereikt en er is een briefing over de routes die deze week worden gereden.
            Rest van de dag vrij te besteden.

Dag 2: Lagune van Óbidos route 54,7 km of 44,4 km 

            Vertrek van uit São Martinho do Porto. 
            U rijdt zuidwaards richting Foz de Arelho.
            Net buiten Salir do Porto is een mogelijkheid om dinosaurus sporen te bekijken.
            Onderweg zijn er diverse uitkijkpunten waarbij u mooie panorama's hebt over de 
            Atlantische Oceaan.

            U fiets door Foz de Arelho, daar kunt u even stoppen voor een verfrissende duik in de  
            laguene van Óbidos. 
            De lagune van Óbidos is een natuur gebied met veel watervogels waaronder de 
            flamingo.

            U fiets via de zuidkant van de lagune, door het afwisselende landschap naar



            Bom sucesso aan de zuidkant van de ingang van de lagune. Van daaruit gaat u richting
            Ferrel.
            Via Ferrel fiets u naar Baleal alwaar u overnacht in een hotel bij het
            schier-eiland Baleal.
            In Baleal zijn diverse barretjes en restaurants met uitzicht op de oceaan en de stranden
            alwaar u de verrichtingen van de surfers kunt bekijken. 

Dag 3: Óbidos route 51,5 km of 39,2 km 

            Op deze dag verlaten wij via de surfstad Peniche de atlantische oceaan en gaan we het
            binnenland in richting Óbidos.
            
            Het landschap is glooiend met zo nu en dan een klimmetje en u komt door typische
            Portugese dorpjes met cafeetjes en restaurantjes.
            De route voert u door het mooie landschap met oude Portugese molens en dorpjes
            waar lijkt of de tijd heeft stil gestaan.
            Aan het eind van de rit overnacht u in het middeleeuwse vestingstad Óbidos met diverse      
            terrassen en restaurantjes.



            Het stadje is één grote bezienswaardigheid, en kan extra gewaardeerd worden vanaf
            de 13 meter hoge muur. De straten met kinderkopjes, de witte huisjes, de
            bloembakken, en natuurlijk de tegeltjes maken samen een prachtig plaatje.
            De hoogtepunten zijn:
 
            De Santa Maria Kerk: een 16e-eeuwse Renaissancekerk met prachtige 18e-eeuwse blauwe
            azulejos, met plantenmotieven. Het huwelijk tussen Afonso V en Isabela werd hier
            afgesloten.

            Het stadsmuseum: dit huis naast de Santa Maria Kerk is het vroegere raadhuis, maar behuist
            nu Portugese kunstwerken, met onder andere de werken van Josefa D’Obidos.

•
Het Kasteel van Óbidos: aan de rand van het stadje staat een Moors kasteel dat herbouwd 
werd door Koning Dyonisius. Het is nu een hotel en van buitenaf te bezichtigen.

•
Amoreira Aquaduct: erg indrukwekkend is ook het aquaduct dat net buiten de muren van de 
stad staat. Het drie kilometerslange bouwwerk werd in de zestiende eeuw in opdracht van 
Koningin Catarina van Oostenrijk (vrouw van Koning João III) gebouwd.

•
Rue Direita: een smalle straat met souvenirwinkels waar handwerken kunnen worden 
gekocht, zoals keramiek, manden en borduurwerken.

 Dag 4: route Bordallo Pinheiro 36,7 km 

             Vandaag de route Óbidos – Rio Maior, een route die langs beelden van Rafael Pinheiro   

             in Caldas da Rainha loopt.



             Vanaf Óbidos fietst u door Caldas da Rainha waar de Rafael Bordallo Pinheiro (1846-1905)

             zijn atelier had. Verspreid over Caldas staan beelden van de hand van deze kunstenaar.

             Daarna gaat u richting Fonta da Bica en het nationaal park das Serras de Aire e Candeeiros.

             Ook hier zijn onderweg weer diverse stops bij plaatselijke cafeetjes en/of restaurantjes

             mogelijk (Tia Cristina of het kip restaurant bij de zout mijnen) waar de bevolking u

             hartelijk welkom zal heten.

             In Fonte da Bica liggen de zoutmijnen van Rio Maior, waar het zout al 8 eeuwen lang op 

             ambachtelijke wijze word gewonnen uit een mijn die ondergronds gevoed word. 

             U kunt de zoutmijn bezoeken, er is een wandelpad, restaurantjes en winkeltjes.

             

  
            Vandaar zijn het nog enkele kilometers naar Rio Maior alwaar u overnacht in een fraai
            gelegen Casal Do Foral in het centrum van de stad.

Dag 5: Serras de Aire e Candeeiros route 51 km 

              

              Dit word een pittige dag die u dwars door het gebergte van het nationaal park 

              das Serras de Aire e Candeeiros voert.

              U word door een landschap geleidt met met vergezichten en soms een paar pittige 

              klimmen en afdalingen.

              Op de hoogvlakten van de Candeeiros vind u eeuwenoude ommuurde



              akkers met olijfbomen of eucalyptus.  Neem onderweg de tijd om net zoals de Portugezen 

              uitgebreid te lunchen in een plaatselijk restaurantje. Bijv. Casa Valha in Vale de Ventos of

              bij Norpizzas in Arrimal. 

              U fietst dwars door de serra de Candeeiros richting Porto do Mós. Net voorbij het dorpje

             Bezerra kunt u linksaf een stuk ecopista fietsen. Een ecopista is een oude bergspoorlijn

             omgebouwd tot fiets en wandelpad. Het stuk is ongeveer 7km lang met schitterende

             uitzichten. Via een korte afdaling komt u in Porto de Mos terecht. Van hieruit fiets u naar

             Batalha waar u overnacht in het familie hotel Casa do Outeiro.

Dag 6: Pelgrims route 54,1 km 

            U laat het gebergte achter u en fietst naar Pia do Urso. Daar vind u het eerste ecologische 

            park van Portugal dat ook geschikt is voor blinden. Pia do Urso bestond al tijdens de

            romeinse tijd en u kunt een rondleiding nemen door het historische dorp. U kunt hier 

            ook heerlijk lunchen bij Palheiro do Requeto. Vandaar uit gaat u naar de Grutas da

            Moeda, de grotten bij Fátima. U kunt een rondleiding krijgen in het Engels (soms

            Nederlands). En er is een grote shop en een edelsteen winkel.

            Dan is het maar een paar kilometer naar de bedevaartsplaats Fatima waar volgens de

            overlevering Maria diverse keren verschenen is aan drie herders kinderen. 

            De kerk, de kapel en de basiliek alsmede het enorme plein (dat groter is dan het st. 

            Pietersplein in Rome) voor de basiliek zijn het bezoeken waard.

            In de omgeving zijn diverse kioskjes en winkeltjes.



           

            Na Fatima fietst u via een andere route weer  naar Batalha waar in het centrum de

            kloosterkerk Santa Maria da Vítoria staat. Dit klooster is erg belangrijk voor de Portugese 

            geschiedenis.

           

           In het centrum van Batalha staat een museum, waar u het ontstaan van Batalha kunt   

           volgen. U overnacht wederom in het familie hotel Casa do Outeiro op loop afstand van het

           centrum.

Dag 7: Atlantic route 50,7 km 

            Deze laatste dag zet u weer koers richting de Atlantische oceaan en volgt deze weer 

            zuidwaarts.

            U komt als eerste in Sitio waar de hoogste surfgolven ter wereld worden gemeten.

            Ook heeft u hier een mooi panorama view over Nazaré en staan de vissersvrouwtjes 

            in klederdracht hun waar aan te bieden.



            U fietst de heuvel af of u neemt het treintje (fiets kan mee) en komt in Nazaré terecht

            waar u over de boulevard fietst. Vanaf de terrasjes heeft u zicht op de kraampjes met zon 

            gedroogde vis en het strand waar gezwommen kan worden.

             Via de haven gaat u verder richting São Martinho do Porto. 

            U rijd hoog boven de kustlijn waarbij u neerkijkt op de oceaan. Als laatste komt 

            u weer aan in São Martinho do Porto waarmee u weer terug bent bij het beginpunt.

Dag 8: Transfer naar Lissabon Airport
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