
TOURS & TIPS

ALGARVE

MET EEN BOOT DE BLAUWE  
GROTTEN IN - PONTA DA PIEDADE

Het op elkaar botsen van de Afrikaanse en de 
Euraziatische continentale plaat zorgde voor 
het ontstaan van de kust van de Algarve. 
Vervolgens vraten miljoenen jaren van erosie 
grillige grotten, bogen en andere vormen in de 
steile rotswanden langs de westkust, die uit 
lagen kalk- en zandsteen bestaan. Het resultaat 
is een van de bijzonderste landschappen van 
Zuid-Europa.

HET EERSTE STUK
De boten die op weg naar de Ponta da Piedade 
de beschutte haven van Lagos uitvaren, volgen 
aanvankelijk de historische route van de 
Portugese zeevaarders. Eerst gaat het langs de 
vesting Pau 1 , die sinds de 17e eeuw de haven 
tegen aanvallen van piraten beschermt. Meteen 
daarna verschijnt een kleine strook zand in beeld, 
die het Aardappelstrand (Praia de Batata) wordt 
genoemd. Daarboven waakt – als een soort 
hemelse beschermer – de heilige Gonçalo.  
De welbespraakte visserszoon en augustijner 
monnik zou in de 14e eeuw de scholen tonijn, 
die een tijd lang niet meer langs de kust van de 
Algarve kwamen, hebben teruggebracht.

VOORBIJ DE ROTSSTRANDEN
Even later komt het Praia do Pinhão in zicht. De 
gele zandstenen rotsen lijken lichter hoe dichter 
ze bij zee staan. Hun vormenspel kent talloze 

variaties. Die rots daar lijkt toch beslist op een 
hoed, en die daar, is dat een beer of misschien 
meer een paard? De gids op de boot zal zeker 
zijn eigen interpretatie van de door wind en 
golven gevormde natuurwonderen geven.

Na het ronden van een kleine kaap komt 
vervolgens het Praia Dona Ana in zicht, dat 
talloze ansichtkaarten siert, want het spel van 
licht en schaduw is hier adembenemend mooi. 
Donkere rotsen rijzen sprookjesachtig uit zee  
op – bijna te mooi om waar te kunnen zijn.  
Bij het volgende strand, het Praia do Camilo, 
hebben de rotsen een roodachtige tint. Twee 
kleine baaien zijn door een tunnel verbonden. 
Omdat het strand geen beroemde naam draagt, 
zijn het zand en het turkooizen water hier veel 
schoner.

ADEMBENEMENDE ROTSSCULPTUREN
Op een keer had de hemel medelijden (piedade) 
met vissers die schipbreuk hadden geleden en 
liet ze hier ongedeerd aan land spoelen. Naar 
dat verhaal is de Ponta de Piedade 2  vernoemd. 
De kleurnuances van de zee zijn hier bijna 
onwerkelijk, de tinten lopen van tukoois tot 
violet, en van lichtblauw tot kobaltblauw.  
De gele zandstenen rotsen lijken jaarringen  
te hebben. Surrealistisch aandoende vingers, 
poorten, bogen, pieken en torens rijzen op uit 

De steile rotskust ten zuiden van Lagos is met zijn vele grotten en grillige rotsformaties 
iets dat u echt gezien moet hebben. Een wandeling boven langs de kust of een uit-
stapje in een van de grote rondvaartboten biedt al goed zicht, maar pas tijdens tochtje 
in een klein vissersbootje wordt het echt romantisch.

Met de auto vanuit Lagos.

Rond 2 km ten westen van de Ponta da Piedade 
maakt de prachtige tuin van de door Zwitsers 
geleide Vivenda Miranda 1  veel indruk.  
Het moderne hotel boven zee herbergt  
25 smaakvol ingerichte kamers en beschikt 
daarnaast over een verzorgd wellnesscentrum 
(tel. 282 76 32 22, www. vivendamiranda.com, 
€ 65-100).  
Voor comfortabel en echt mediterraan onderdak 
kunt u terecht bij Costa d’Oiro Ambiance 
Village 2 , 300 m van het Praia D. Ana, waar u 
ook appartmenten vindt (tel. 282 76 02 61, 
www.sonelhotels.com, € 50-130). 

Voor goede vissoep en lekkere gegrilde vis moet 
u naar het eenvoudige eethuisje Camilo 1  
boven het gelijknamige strand - nu nog een 
geheime tip (Praia do Camilo, tel. 282 76 38 45, 
dag., vanaf € 8). 

Aan het zuideinde van de Avenida dos 
Descobrimentos liggen vele vissersbootjes 1   
op klanten te wachten. U kunt echter ook direct 
bij de Ponta da Piedade aan boord gaan, als de 
zee ten minste kalm is. Een trap leidt naar de 
aanlegplaats. Een tocht van 20-30-minuten kost 
ca. € 15 per persoon… 

Bom Dia 2 : Marina de Lagos, Loja 10,  
tel. 282 76 46 70, www.bomdia-boattrips.com, 
ca. € 25. Zeiltochten van twee uur rond de 
Ponta da Piedade, vertrek bij de jachthaven, 
met kleine bootjes gaat het de grotten in.

VERVOER

OVERNACHTEN BIJ DE 
GROTTEN

ETEN EN DRINKEN

EXCURSIE PER  
VISSERSBOOT…

OF ZEILSCHIP 

de zee en vormen een fantastisch sprookjes-
landschap. Alleen kleine bootjes kunnen door 
de smalle ingangen van de grotten varen. 
Afhankelijk van de lichtinval heeft het water in 
de grotten een bijna smaragdgroene kleur. Een 
schommelende tocht door een sprookjesrijk, 
voor groot en klein!

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-algarve.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


