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Eigenlijk is de Algarve een Europese uithoek, 
gelegen in de uiterste zuidwestpunt van het 
Iberisch schiereiland. Een streek waar het leven 
altijd rustig doorkabbelde. Traag en ontspannen, 
met slaperige vissersdorpjes en ouderwetse 
landerijen. Het echte Portugese leven, niet 
meer en niet minder.

Toen het toerisme opkwam, veranderde dat 
allemaal. Toeristen uit heel Europa ontdekten 
plotseling deze ‘afgelegen streek’. De Algarve 
met haar aantrekkelijke klimaat, landschap en 
keuken groeide rap uit tot één van de meest 
geliefde toeristenstreken van Europa. Zo 
veranderden de slaperige vissersdorpjes in 
bruisende badplaatsen en verrezen hotels langs 
vrijwel de hele zuidkust. Het goede nieuws:  
aan de Algarve is dat wel gedoseerd gebeurd. 
Waar betonnen hoogbouw grote delen van 
bijvoorbeeld de Turkse en Spaanse kust 
domineert, bleef aan de Algarve de authentiek 
Portugese sfeer grotendeels behouden. En zo 
vind je er nog altijd die exact goede mix van 
mild klimaat, leuke plaatsen, mooie stranden, 
authentiek binnenland en culinair genot. 

Dit is een ontspannen autoroute die je in een 
week kunt afleggen, of zelfs in een lang 
weekend kunt doen. De wegen zijn merendeels 

rustig (vooral in het binnenland), de afstanden 
kort en overal zijn er mogelijkheden voor 
spontane stops. Sunny Cars helpt je op weg!

DE ROUTE (383 KM)

  De eerste etappe is kort: van Faro International 
Airport rijd je over wegnummer N125 via 
Montenegro en Faro naar Quinta de Marin,  
3 km voorbij de plaats Olhão. In Quinta de 
Marin vind je het bezoekerscentrum van het 
Nationale Park Ria Formosa. 

  Je blijft de N125 volgen in oostelijke richting, 
parallel aan de kust. In het dorpje Pedras del 
Rei – enkele kilometers vóór Tavira – kun je 
een loopbrug nemen naar de prachtige 
zandplaat annex strandeiland Ilha de Tavira. 
Volgende stop: de plaats Tavira met haar 40 
kerken. 

  Na Tavira rijd je rustig het binnenland in, naar 
het marktdorp Loulé. Je kunt de snelweg 
nemen, maar leuker en relaxter is de 
landelijke weg N270. 

  Na Loulé keer je de zee écht de rug toe en rijd 
je het ware binnenland in. Eerst naar Salir 
over een rustige plattelandsweg (via het 
gehucht Aldeia de Tor), in Salir neem je de 
R124 in westelijke richting naar Alte.

  Vanaf Alte blijf je de R124 volgen door het 
binnenland. Bij São Bartolomeu de Messines 
kruis je de snelweg A2/IP1/E1, vanaf daar rijd 
je verder naar de plaats Silves, ooit hoofdstad 
van de (toen nog Moorse) Algarve.

De Algarve: het Portugese toevluchtsoord voor golfers, gepensioneerden en ieder ander 
die onze druilerige winters wil ontvluchten. Maar in de Algarve kan veel meer dan een 
rondje golf of zonnen bij het hotelzwembad. Het is namelijk ook een heerlijke streek om 
met de huurauto eropuit te trekken, en heus niet alleen in de winter. Dit is een tocht langs 
vissersdorpen, ouderwets binnenland, natuurgebieden en – al dan niet verlaten –  
prachtstranden.

  Je blijft nog een stukje op de R124, om 
vervolgens de N266 te nemen in noordelijke 
richting, naar het kuuroord Monchique, 
gelegen temidden van rollende groene 
heuvels.

  Tijd voor de kust: na Monchique neem je 
achtereenvolgens de N266 en N267 naar de 
plaats Aljezur, vlakbij de ongerepte westkust 
van de Algarve. Hierna volgt het ruigste deel 
van deze route.

  Neem de N268 in zuidelijke richting. Je rijdt 
nu langs het natuurgebied Parque Natural  
do Sudoeste Alentejano e Coste Vicentina. 
(Inderdaad, een hele mond vol.) Het loont 
zeker om af en toe af te slaan naar rechts, 
naar de Atlantische Oceaan. Aanbevolen 
stops: Praia de Monte Clérigo bij Aljezur en 
surfparadijs Praia do Armado bij Carrapateira. 
Via de uiterste zuidwestpunt van het 
Europese vasteland (de Cabo de São Vicente) 
bereik je de strandplaats Sagres. 

  Terug in de bewoonde wereld. Over de N268 
en N125 rijd je naar badplaats Lagos – een 
absolute aanrader. Je hoeft zich echter 
helemaal niet aan de weg te houden; overal 
zijn leuke afslagen naar de kust, tussen Sagres 
en Lagos liggen namelijk de mooiste stranden 
van de Algarve.

  Vanuit leuk Lagos rijd je naar dé toeristen
plaats van de Algarve: Albufeira. Neem niet de 
snelweg, maar de N125. Indien genoeg tijd: 
sla af naar zee waar mogelijk, geniet van het 
uitzicht, neem een dip in zee of strijk neer op 
een terras. Autorijden in de laagste versnelling.

  Helaas: alweer de laatste etappe. Kies 
wederom voor de N125 in oostelijke richting 
en rijd via Montenegro terug naar het 
vliegveld. Of nog beter: plak er nog een 
stadsbezoek of enkele dagen Faro aan vast! 

Mooie rotskusten



TOURS & TIPS
ALGARVE

SUNNY CARS ROUTETIPS

  FARO
De grootste stad van de Algarve en aanvlieg
haven voor de meeste toeristen wordt vaak 
overgeslagen. Onterecht: elegant Faro heeft 
een prachtige oude stad, weergaloze kathedraal 
en is veel authentieker dan de meeste 
toeristenplaatsen.

 PARQUE NACIONAL DA RIA FORMOSA
Vlakbij Faro ligt dit bijzondere natuurgebied: 
een van Europa’s grootste ‘wetland’gebieden 
met lagunes, duinen, zoutpannen en meren.  
Je kunt er onder meer wandelen over speciale 
paden of boottochten maken vanuit Faro en 
Quinta de Marin. Topattractie: de duizenden 
watervogels waaronder felroze flamingo’s.

 TAVIRA
Niet minder dan 40 kerken sieren het centrum 
van de badplaats Tavira, en dat geeft een 
uitgesproken romantische sfeer. Misschien wel 
de mooiste plaats van de Algarve, en dankzij de 
mix van cultuur en strand een zeer geschikte 
verblijfplaats. 

 ILHA DE TAVIRA
Deze 11 kilometer lange zandbank ligt vlak voor 
de kust van Tavira, bereikbaar per loopbrug, 
treintje of boot. Een aards paradijs voor water  
sportliefhebbers en natuurlijk zonaanbidders.

 DE MARKT VAN LOULÉ
Iedere zaterdag is er een kleurrijke markt in  
het dorp Loulé, waar je de beste en meest 
authentieke streekproducten van de Algarve 
aantreft. En zonder markt? Dan is Loulé gewoon 
een heel aangenaam dorp.

 ALTE
In het mooiste dorp van de Algarve ga je terug 
in de tijd: een heerlijk rustiek dorp met smalle 
kinderkopstraatjes en spierwitte huisjes. Slaap 
er één nacht en je kunt er weer maanden 
tegenaan.

 SILVES
Ooit was Silves de hoofdstad van de Algarve, 
toen deze streek nog een Moorse provincie 
was. Nog altijd wordt de plaats gedomineerd 
door een gigantisch Moors kasteel op een 
dreigende heuveltop.

 MONCHIQUE
De groene heuvels van de ‘Sierra de Monchique’ 
rollen rond het slaperige kuurstadje Monchique. 
Je kunt er prachtig wandelen of genieten van 
geneeskrachtige baden. 

  PARQUE NATURAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTE VICENTINA 

Dit natuurgebied beslaat de hele westkust van 
de Algarve: voor een eenzame strandwandeling 
langs spectaculaire stranden, rotsen en 
branding. Hier komt zelfs nog de zeldzame 
Iberische lynx voor, een grote wilde kat. 

 PRAIA DO ARMADO
Dit is dé surfplek van de Algarve, een afgelegen 
strand vlakbij de plaats Carrapateira, waar 
surffanaten stoeien in de Atlantische branding. 
Een prachtig schouwspel, ook voor niet-surfers. 

 LAGOS
De leukste badplaats van de Algarve biedt 
schitterende stranden met zacht zandstrand, 
diepgroene zee en rotsen die als pilaren uit zee 
steken. Vanuit Lagos kun je ook dolfijnsafari’s 
maken op zee.

 GA GOLFEN
De Algarve is een streek met een zeer hoge 
‘golfbaandichtheid.’ Er zijn zo’n twee dozijn 
banen, variërend van ontspannen vakantie-
courses tot chique country clubs. De meest 
bijzondere is de 9 holes Sheraton Pine Cliffs: 
met holes letterlijk óp de rotskliffen boven  
de bruisende oceaan… Info golfbanen:  
www.algarvegolf.com

ALBUFEIRA
De bekendste badplaats van de Algarve heeft 
een lange toeristische traditie en veel grote 
hotels. Door dat laatste is Albufeira niet 
moeders mooiste, maar biedt wel een mooi 
lang zandstrand en oneindige keus aan winkels, 
hotels, restaurants, bars én nachtleven.

COMBINEER MET ANDALUSIË
Nog meer zien of veel tijd? Vanuit de Algarve  
zit je zo in Andalusië en kun je spetterende 
Spaanse steden als Sevilla, Málaga en Granada 
bezoeken. Ter indicatie: vanaf Faro is het slechts 
2 uur rijden naar Sevilla!

 ‘AMÊIJOAS NA CATAPLANA’ ETEN
Deze stoofschotel bereid in een speciale 
wok-achtige pan is dé lokale specialiteit. 
Ingrediënten: verse kokkels, gerookte ham, 
worst, tomaat, olijfolie, citroen, koriander  
en knoflook.

SLAPEN IN ALGARVE

Met dank aan haar rijke toeristische traditie is 
accommodatie vinden in de Algarve volstrekt 
geen probleem. Zeker niet aan de zuidkust: 
daar bevind zich een opvallend groot aantal 
luxehotels, waaronder chique golfresorts als 
het Méridien Penina en Sheraton Algarve.  
In het binnenland is accommodatie dunner 
gezaaid, daar ben je eerder aangewezen op 
kleinschalige hotels of de ‘Pensões’ en 
‘Residencias’ (pensions/bed & breakfasts).  
Die laatste categorie is overigens een prima 
budgetoptie, je slaapt er gemiddeld voor  
zo’n € 25 per persoon per nacht.

LINKS
 
 www.visitportugal.com 
 www.algarvegids.com 
 www.algarvenet.com 


