
Dag 1 • België - Faro - Albufeira
We nemen onze rechtstreekse vlucht met Brussels Airli-
nes naar Faro, de hoofdstad van de Algarve. In de lucht-
haven maken we kennis met onze plaatselijke chauffeur. 
Indien de vluchturen het toelaten brengen we een eerst 
nog een bezoek aan het historische centrum met: Vila 
Adentro, de kathedraal (± € 3,5 pp), de stevige stads-
muren en het fraaie bisschoppelijk paleis. Aansluitend 
rijden we naar Albufeira voor installatie in het ****hotel 
Vila Gale Cerro Alagoa.
 
Dag 2 • Castro Marim - Vila Real St. Antonio - Tavira
Vandaag bezoeken we het uiterste oosten van de Al-
garve of de vlakke zand-Algarve. ’s Morgens rijden we 
naar Castro Marim voor een facultatief bezoek aan de 
burchten (± € 2 pp). Van hieruit hebben we een prach-
tig zicht op de natuur- en zoutwinningsgebieden van de 
omgeving. Nadien rijden we naar Vila Real de Santa An-
tonio, een grensstadje met Spanje. Vervolgens via Monte 
Gordo naar Tavira. We flaneren langs de promenade of 
wagen een klim tot aan het kasteel. Onze laatste stop 
vandaag is bij het typische kerkje van Sao Lourenço.

Dag 3 • Albufeira
We genieten van een ontspannende vrije dag of maken 
gebruik van de wandelmogelijkheden in Albufeira.

Dag 4 • Silves - Portimào
Vandaag bezoeken we Silves, die haar Moorse verleden 
beter wist te bewaren dan gelijk welke stad. We brengen 
een facultatief bezoek aan de gotische kathedraal (± € 
1,5 pp) en aan het Moorse kasteel (± € 3 pp). Vanop de 
muren reikt het zicht tot aan het Monchique gebergte. 
Daarna rijden we naar de vissershaven Portimào, die de 
hele streek voorziet van sardienen. Vervolgens stoppen 
we aan het mooie strand van Praia da Rocha. Aanslui-
tend terug naar Albufeira.

Dag 5 • Marina Albufeira
In de voormiddag trekken we naar de haven van Albufei-
ra waar we inschepen voor een 3 uur durende boottocht. 
We varen langs de adembenemende rotsformaties, 
prachtige stranden en grotten. Vrije namiddag.

Dag 6 • Cabo de Sao Vicente - Sagres - Lagos
Vandaag bezoeken we het meest westelijk deel van de 
Algarve, “het eind van de wereld” zoals men het vroeger 

noemde. Het schiereiland loopt uit in twee kapen: de 
Ponta de Sagres en de Cabo de Sao Vicente. In Sagres 
brengen we een facultatief bezoek aan de gerestaureer-
de Fortaleza de Sagres (± € 3 pp). We zakken af naar 
Lagos, kroonjuweel van de Algarve. We bezoeken het 
oude centrum met het kerkje Santo Antonio en brengen 
een facultatief bezoek aan het verrassend klein maar 
boeiende museum (± € 3 pp). We keren terug naar Al-
bufeira waar we nog kunnen genieten van de faciliteiten 
van het hotel.

Dag 7 • Albufeira
Vandaag hebben we een vrije dag om te genieten van 
de faciliteiten van het hotel, het strand of de shopping 
mogelijkheden in de vele winkeltjes.

Dag 8 • Faro - België
We genieten nog van vrije tijd tot aan onze transfer naar 
de luchthaven voor onze terugvlucht naar België.

Opgelet: het programma kan gewijzigd worden in functie van 
de vluchturen, boottocht onder voorbehoud van de weersom-
standigheden
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De Portugese provincie Algarve, heeft een rijk verleden en is een uitgelezen vakantiebestemming omwille van het aangename klimaat, de 
prachtige okergele rotsen, de lange zandstranden en de vriendelijke bevolking. Indien u kiest voor een ontspannende rondreis met een 
vleugje cultuur, is dit een aanrader.

Algarve, de mooiste kust van Portugal



8 dagen / 7 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

02 juni 18 € 1009

07 juli 18 € 1099

08 september 18 € 1069

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer 
- 02/06
- 0707, 08/09

€ 275
€ 325

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen 
bij de reisdocumenten)

HOTEL CERRO ALAGOA
Ligging: gelegen in het centrum van Albufeira, 
op loopafstand van het winkelcentrum, bars en 
restaurants
Uitrusting: mooi hotel met binnen- en 
buitenzwembad, tuin, lift, restaurant, bar, salon
Kamers: mooi en comfortabel, badkamer met bad 
of douche, toilet, telefoon, tv en minibar
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds verzorgde 
3-gangen maaltijden of buffetten

SERVICE
 � Vluchten Faro heen & terug met Brussels Air-
lines
 � Transfers en rondrit met een plaatselijke autocar
 � Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal tem 
de 8e dag het ontbijt
 � Inbegrepen: boottocht
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle deel-
nemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

PRACHTIGE GROTTENFARO

VILLA REAL ST. ANTONIO

PORTIMAO

RONDREIZEN
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PORTUGAL   


