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Einde seizoen, en wat voor seizoen! 
 
Ook al is het hier nog steeds zomers weer overdag, het einde van het 
seizoen 2010 is nu echt aangebroken. Deze week hadden we de laatste 
gasten, in de yurt en in de safaritent. De tipi’s hebben we al afgebroken 
en opgeborgen. De deks en de blokhutjes zijn geschuurd en voorzien van 
een paar lagen beits, om ze te beschermen tegen het vocht en de zon van 
de wintermaanden.  
De komende weken zullen we ook de yurt en de safaritent afbreken en 
winterklaar maken.  Het wordt kaal zo! 
 
 
 

 
We hebben echt een fantastisch half jaar achter de rug. Met zoveel gezellige, leuke en lieve gasten die hier een 
heerlijke vakantie hadden waardoor wij ook een heerlijke tijd hadden. Meer dan 40 gezellige eet-avondjes zijn er 
geweest en meer dan 850 ontbijtjes hebben we gemaakt. En alleen maar positieve reacties, dat geeft zoveel 
voldoening! 
We zijn moe maar voldaan. En nu gaan we ‘echt’ aan het werk om alles volgend jaar nog mooier te maken en 
Portugal Nature Lodge wat meer aan te kleden.  
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Wandelen 
Zoals gezegd, een fantastisch seizoen, maar het kan nog veel beter. Vooral in april, juni en nu in oktober waren er 
geregeld tenten vrij, terwijl het weer heerlijk was en vooral geschikt om te wandelen (of fietsen!). Daarom willen we 
het komend jaar het wandelen in deze omgeving meer gaan promoten. Mountainbiken is ook fantastisch, maar wij 
verhuren geen fietsen en de fietsen die je hier in de omgeving kunt huren stellen niet veel voor. Je moet dus je eigen 
fiets meenemen. Wandelen is wat dat betreft wat makkelijker te organiseren.  
 
Er zijn door de gemeente Odemira 3 rood/gele wandelroutes uitgezet die een goede indruk geven van de omgeving.  
 
De dichtstbijzijnde is de wandeling van 14,5 km vanuit Troviscais (16,5 km vanuit PNL). Dit is een prachtige 
wandeling door de heuvels achter PNL met kurkeiken en eucalyptusplantages en weilanden waar grote kuddes 
koeien en zwarte varkens graven  tot aan de rivier de Mira. De wandeling volgt de Mira, zeker in het voorjaar vol 
met waadvogels, voor een paar kilometer en klimt de laatste kilometers weer omhoog naar Troviscais, waar je 
heerlijk op het terras bij Maria bij kunt komen met een koud drankje. Behalve in het dorp kom je op deze wandeling 
zelden iemand tegen.  

   
 



Langs de kust is het eigenlijk altijd mooi lopen. Malhão, Almograve, Cabo Sardão, Zambujeira do Mar of Odeceixe 
zijn mooie punten om te beginnen. Bij Almograve is een rondwandeling uitgezet, deels over het strand maar meest 
over de duinen met super uitzicht over de prachtige kustlijn waar vissers op onmogelijke plaatsen op de kliffen staan 
te vissen. Je steekt zoetwaterstroompjes over die uit de duinen komen en via het strand of over de kliffen in zee 
uitmonden. Soms moet je een duin op- of afklauteren. Door het mulle zand en geen beschutting is het best nog een 
pittige wandeling, al is het maar een kilometer of 10.  
 
In het authentieke dorpje São Luis, 8 km hiervandaan, begint bij de kerk  een wandeling naar de brandwacht op São 
Domingos. In de zomer is de toren op deze heuvel altijd bemand, want je hebt er een uitzicht op de hele omgeving. 
Brandweerlieden turen de omgeving af op zoek naar brandhaarden. De wandeling gaat verder door de heuvels over 
paden waar je nog steeds uitzicht hebt op de kust zo’n 12 km verderop.  
 
Maar naast deze 3 uitgezette wandelingen zijn er nog legio mogelijkheden. Direct vanuit PNL kan je over een 
prachtige route naar Odemira lopen, of naar Pego das Pias (het magische zwemmeertje met de grote steen in het 
midden).  
Het is de bedoeling om voor het komend seizoen zoveel mogelijk routes beschreven en op GPS te hebben.  
 
Hoewel we er ook absoluut geen probleem mee hebben als mensen alleen maar komen om van de rust te genieten en 
zo nu en dan een strandje of een terrasje te bezoeken uiteraard! 
 

 

In de pers  
Luxe kamperen is nieuw en daarom wordt er in de pers veel 
aandacht aan besteed. Diverse tijdschriften en reisbijlages van 
kranten hebben het afgelopen jaar artikelen geschreven over 
Glamping en luxe kamperen.  
Zeker bijgedragen aan het aantal gasten vanuit België en Engeland 
hebben de artikelen over Glamping waarin ook wij genoemd zijn. 
Dit gebeurt zonder dat je het weet, kost dus niets, maar is wel 
supergoede reclame! 
 
In België zijn we genoemd in de Flair, klik op het plaatje of 
(http://www2.portugalnaturelodge.com/Nieuwsbrief/Artikel_Flair_
maart2010.pdf, wij staan als laatste).  
 
In Engeland stonden we, tussen heel veel anderen, in de 
Guardian/Observer: Carry on glamping: Europe's poshest, 
coolest camping experiences 
(http://www.guardian.co.uk/travel/2010/may/15/glamping-camping-
europe-yurt-tipi?page=all) 
 Toch vielen we voldoende op, we hebben er veel reacties op gehad! 
 

Fotosite 
Het zal sommigen misschien opgevallen zijn, op onze fotosite http://picasaweb.google.nl/PortugalNatureLodge zijn 
al heel lang geen fotoos bijgeplaatst. Dit is een programmeerfoutje geweest, we plaatsten onze fotoos op een andere 
site als dat via onze website bereikt werd en dat hebben we tot nu toe nooit gezien. We zijn nu hard bezig met het 
updaten van de site, sorry voor alle mensen die fotoos hebben toegestuurd en die tot nu toe nog nooit op de site 
hebben gezien. 
Als je nog fotoos hebt die we op de site mogen plaatsen, dan houden we ons van harte aanebevolen! 
 
 


