
Voordeel
Alarm

Boek nu bij het reisbureau of

vrijuit.nl

Voordelige zomer-autovakanties

Italië €350 €300
Per persoon, 8 dagen o.b.v. halfpension!
Hotel Roma, Adriatische Kust. Aankomst 20/06.

Frankrijk €452 €316
Per appartement, 8 dagen!
L’Allée des Dunes, Aquitaine. Aankomst 19/06.

Spanje €455 €325
Per appartement, 8 dagen!
Appartement Al Andalus, Costa del Azahar. Aankomst 27/06.

Spanje €392 €336
Per stacaravan, 8 dagen!
Camping Castell Montgri, Costa Brava. Aankomst 19/06.

Nederland € 505 €351
Per bungalow, 8 dagen!
Landal Parc Sandur, Drenthe. Aankomst 26/06.

Duitsland €495 €371
Per bungalow, 8 dagen!
Landal Sonnenberg, Moezel. Aankomst 26/06.

Italië € 581 €406
Per appartement, 8 dagen!
Villagio le Tre Isole, Umbrië. Aankomst 04/07.

Italië € 532 €479
Per persoon, 8 dagen!
Hotel Palazzo Mannaioni, Toscane. Aankomst 01/07.

Frankrijk € 588 €529
Per woning, 8 dagen!
Le Village Cancalais, Bretagne. Aankomst 04/07.

Italië €966 €778
Per stacaravan, 8 dagen!
Camping Tenuta Primero, Venetiaanse Kust. Aankomst 11/07.
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18:00 NOS Journaal

18:25 That’s the question

18:50 Man bijt hond Bij de 99-jarige

Han Grootehoed roept het beurs-

jaar 2008 herinneringen op aan

de beurskrach van 1929 in Ame-

rika. In die tijd volgde hij een op-

leiding om op de effectenbeurs

te gaan handelen. Grootehoed

geeft zijn visie op de beurs en

doet een voorspelling voor 2009.

�Toerisme
�Amusement
�Televisie
�Denksport

HDC403 Saturday 30 May 2009

Weekend
P U Z Z E L  & W I N

Dacht ‘t wel

(U-klasse), brandstoftoeslagen,

voorbehouden.

OntdekPortugal!

Boek snel bij uw winkel van Arke of ga naar:

Algarvegg
2-sterren appartement, 8 dagen, o.b.v. logies.
Vertrek op 24 juni. 249

Vanaf

Algarveggg
3-sterren appartement of hotel, 8 dagen,
o.b.v. logies. Vertrek op 24 (htl.) en 31 aug. (app.). 349

Vanaf

Algarvegggg
4-sterren appartement, 8 dagen, o.b.v. logies.
Vertrek op 21 september. 399

Vanaf

Madeiraggg
3-sterren aparthotel, 8 dagen, o.b.v. logies. 449

Vanaf

Costa de Lisboaggg

Vertrek op 12, 15, 19 en 22 juni. 499
Vanaf

Madeiragggg

499
Vanaf

Azorengggg

Vertrek op 1, 8 en 15 juni. 429
Vanaf

Profiteer van de allerlaagste prijs!

(ADVERTENTIE)

Waar de Algarve stopt
Voor de liefhebber begint het echte Portugal in Vila do Bispo. FOTO’S GPD/HENK VAN DER BOOM

Vissers aan de zuidwest kust van Portugal.

Opeens houdt de snelweg
op en dus ook de drukke
bebouwing langs de kust.
Stopt hier de Algarve? Vol-
gens de reisbureau’s wel,
maar voor de liefhebber
van het echte Portugal be-
gint het pas. Lange stran-
den, hoge rotsen waartegen
de Atlantische Oceaan zich
suf beukt, zonsondergan-
gen die je nooit meer ver-
geet.

Tientallen van dit soort strandjes vind je aan de zuidwest kust van Portugal.

We draaien het stuur naar
rechts, richting wit kerkje dat
nauwelijks uitpiept boven een
restaurant, een bar, de plaatse-
lijke bank en een leger van klei-
ne huisjes met allemaal een ver-
schillende kleur voordeur. Vila
do Bispo. Woonde hier ooit de
bisschop? Wie weet. Na een bak
koffie met iets zoetigs dalen we
in onze huurauto het binnen-
door weggetje af naar Cabo de
Sao Vicente, waar je ’die letzte
Bratwurst voor Amerika’ kunt
kopen, zoals een groot bord
voor de rijdende snackbar laat
weten. Obrigada, dank je wel,
maar nu even niet.

Iets verderop worden we her-
innerd aan de jonge Duitse toe-
rist die hier naar beneden stort-
te omdat hij zich te ver op de
rotsen waagde. 

Voor wie het nu nog niet
weet: we zijn aan het einde van
de wereld. Tenminste dat dach-
ten ze vroeger, voordat stoere
mannen als Columbus en Da
Gama hun karvelen optuigden
en nieuwe werelden ontdekten.
In het naburige vissersdorp Sa-
gres stichtte de Portugese prins
Hendrik de Zeevaarder rond
1400 een school voor zeevaren-
den, waar ze leerden hoe je een
kaart moet lezen en met een
kompas om moet gaan. Een im-
posant fort markeert de uiterste
zuidwestelijk punt van Europa.
Dankzij de zeehelden die hier
werden opgeleid weten we nu
dat aan de overkant Amerika
ligt.

Maar wij zetten onze ontdek-
kingsreis voort over land. De
weg naar het noorden, richting
Lissabon, loopt grotendeels uit
de kust, zodat je vaak kleine,
soms onverharde wegen moet
inslaan om bij de oceaan te ko-
men. Als je pech hebt loop je
vast op het rommelige erf van
een armoedige boerderij, waar

de grimmige kettinghond je te-
rug stuurt. Maar de keren dat je
raak schiet krijg je een mooie
prijs. Een rotsige baai, waar sur-
fers binnenzeilen op de toppen
van de hoge golven. Een andere
keer beland je in een verstild
dorpje, waar ze zo te zien nog

weinig last hebben van de gekte
van de 21ste eeuw. Waar je altijd
wel een eethuis vindt met de
overheerlijke bacalhao uit
grootmoeders tijd. Ook is er een
pension met drie kamers boven
het visrestaurant, waar ik voor
een paar tientjes kan slapen.

De nacht valt hier vroeg. Voor
tienen lig ik tussen de strakke
lakens te luisteren naar de bran-
ding en een onvermoeibare kre-
kel. De wind gaat liggen en
naarmate de duisternis valt
spreidt de sterrenhemel zich uit
over dit deel van de aarde waar

het nog echt donker is. Ik ont-
dek sterren waarvan ik het be-
staan niet meer wist. Vast de-
zelfde sterren die ik een paar
jaar geleden zag vanaf een ande-
re duintop, honderden kilome-
ters zuidelijker aan de Senegale-
se kust, waar elektrisch licht
een luxe was.

Het ontbijt de volgende och-
tend is ietwat rommeling. De
jonge gastvrouw holt bezig
heen en weer tussen het terras
van ons hotelletje en de bar op
de hoek waar ze ook nog haar
vaste klanten moet bedienen.
Boeren, bouwvakkers en de
schoolmeester die zwijgend een
kop koffie met een glas wijn ha-
len voor ze naar hun werk gaan.

Arrifana, Samouqueira, Car-
valhal, Porto des Barcas, Almo-
grave; allemaal nietszeggende
namen op de kaart die pas be-
ginnen te leven als je er binnen
rijdt. Soms niet meer dan een
tiental witte huisjes. En steeds
moet je weer terug naar de rode
draad op de kaart, de nationale
route, die de Portugese kaarten-
makers om een of andere reden
steeds weer een ander nummer
geven. Bij Vila Nova de Milfon-
tes leidt de weg ons over een le-
lijke hoge brug over de Rio Mi-
ra.

Prinses
Of Milfontes ook echt duizend
bronnen heeft, zoals de naam
zegt, kunnen we niet achterha-
len. Het kleine stadje is erg ge-
liefd als weekendbestemming
bij de Portugese stedelingen uit
Lissabon en Setúbal. De ’Prinses
van Alentejo’ wordt het stadje
liefkozend genoemd naar het
lieflijke achterland. Vooral op
religieuze feestdagen is het er
druk wanneer de bonte proces-
sie uittrekt, dit keer niet door
de straten maar in vissersboot-
jes over de rivier. 

We laten Milfontes achter ons
en na een paar kilometer over
de N 390 slaan we weer af rich-
ting kust naar Malpensado. We
komen bij Sines, de geboorte-
plaats van de ontdekkingsreizi-

ger Vasco da Gama. Met een lus
om de kaap gaat de route verder
naar het noorden langs uitge-
strekte stranden waar je alle
ruimte hebt. Na een half uurtje
buigen we naar links en gaan de
20 kilometer lange landtong
van Troia op. Links de Atlanti-
sche Oceaan, aan de rechterkant
de brede monding van de Rio
Sado. Zandverstuivingen en
dennenbossen gaan geleidelijk
over in uitgestrekte golfcom-
plexen met luxueuze villa’s en
op de uiterste punt hotels, casi-
no’s en winkelcentra en de snel-
le veerboot die ons naar Setúbal
vaart. Deze middelgrote stad
ademt de sfeer van Lissabon,
met zijn restaurantjes, waar de
kok buiten de vis staat te gril-
len, hellende straatjes met oud-
Hollandse gevels uit de tijd van
de Gouden Eeuw en de impo-
sante burcht, omgebouwd tot
Pousada, de Portugese staatsho-
tels.

In Setúbal eindigt onze reis
langs de ’zuidwestkust’ zoals de
Portugezen dit gedeelte van
hun kust noemen. Zuidwest
kust: een weinig romantische
benaming voor een costa waar
ik in een paar dagen verliefd op
ben geworden. De Spaanse Cos-
ta Brava heeft zijn naam te dan-
ken aan een journalist die hon-
derd jaar geleden een verhaal
schreef over die kust. Waarom
zou ik dan geen poging doen
om dit ondergewaardeerde
stukje van Portugal een echte
naam te geven? Costa do Felici-
dade lijkt me wel wat: Kust van
Tevredenheid.
H E N K  VA N  D E N  B O O M

De zuidwestelijke kust van Portugal is zo-
wel via het vliegveld van Lissabon als Fa-
ro relatief snel bereikbaar. Het huren van
een auto is niet erg duur. Voor wie de
drukke Algarve even wil ontvluchten is
dit deel van de kust zeer geschikt om tot
rust te komen. En wie zijn vakantie hele-
maal buiten de toeristische routes wil
vieren vindt in de kleine stadjes genoeg
comfortabele hotelletjes. Ook zijn er en-
kele gopede campings. Voor meer infor-
matie: www.visitportugal.com.

Zonsondergang aan de zuidwest kust van Portugal. 

Samen ’leuke dingen’ doen

Lekker met z’n allen de natuur in. FOTO: PR/WANDELPLATFORM

Nu de recessie dikke strepen
trekt door plannen voor verre
vakanties, gaan we back to ba-
sics. Twee weken Thailand
wordt ingeruild voor een dagje
Giethoorn. Athans dat verwacht
de ANWB. We zullen vaker een
dagje uit gaan om ’leuke din-
gen’ te doen, zo voorspelt de or-
ganisatie.
Spannend is hoe de belangstel-
ling voor dagjes uit waaraan
kosten zijn verbonden, zich dit
jaar zullen ontwikkelen. De
ANWB verwacht dat het bezoek
aan evenementen, een dagat-
tractiepark, winkelen en uit
eten gaan onder druk komen te
staan. 
Dat de dierentuinen, de Keu-

kenhof en de Efteling tijdens de
paasdagen goed werden be-
zocht, zijn daarbij niet toonaan-
gevend. 
Onze vrije uurtjes gaan we de
komende tijd meer doorbren-
gen met familie en kennissen en
spectaculair hoeft het allemaal
niet te zijn. Maar iets meema-
ken en beleven willen we wel al-
lemaal. Je moet er immers over
kunnen vertellen en van nage-
nieten. 
Deze trend zal leiden tot een
toenemende vraag naar thema-
wandelingen en -fietstochten,
aldus de toeristenbond. 
Werk aan de winkel dus voor al
die regionale VVV’s, die nieuwe
creatieve routes in elkaar zullen

moeten gaan sleutelen. En,
dringen geblazen op de fiets- en
wandelpaden, want beide vor-
men van vrijetijdsbesteding zijn
ook nu al razend populair.
Wij Nederlanders wandelen en
fietsen het liefst in een afwisse-
lende omgeving met natuur. De
belangrijkste redenen om te
gaan wandelen en fietsen zijn
gezelligheid (respectievelijk 62
en 55 procent) en de gezond-
heid (respectievelijk 54 en 55
procent), zo blijkt uit onder-
zoek. Bij fietsen komt daar nog
een belangrijke reden bij; spor-
tief bezig zijn (54 procent). 
Jaarlijks ondernemen we met
z’n allen 427 miljoen wandelin-
gen en 205 miljoen fietstochten. 

Touwenparcoursen waar je op
twaalf meter hoogte tussen de
boomtoppen kunt klauteren
zijn inmiddels gewoon. Sinds
een jaar kun je nu in het Oos-
tenrijkse Hochseilpark Saal-
bach-Hintergleem op avontuur
gaan op 40 meter hoogte. Het
park wordt nog steeds uitge-
breid met de bedoeling dat het
uitgroeit tot het grootste par-
cours van Europa. Ook Alten-
markt-Zauchensee kent een
avonturenpark waaraan wordt
gewerkt. Het Zauchbach Kraxl
& Wasser Gaudi Park heeft een
parcours op 20 meter hoogte. 

Info op www.hochseilpark.at en www.al-
tenmarkt-zauchensee.at.http://www.al-
tenmarkt-zauchensee.at/de/sommer/
abenteuer/index.php

Hoog avontuur


