
B&B Cas al Cubo organiseert wederom een

wandelweek met gids voor maximaal 10

personen.

 

De wandelingen vinden allemaal plaats in de Oost-

Algarve en samen zorgen ze voor een compleet

beeld van dit bijzondere gebied. De Algarve staat in

Europa vooral bekend als strandbestemming. Veel

minder mensen weten, dat in het achterland van die

stranden een complete schatkamer aan paden,

paadjes, sporen en een netwerk aan wandelpaden

schuilgaat. Dat, samen met het milde klimaat, de

bijzondere natuur en de vele zonuren, zorgt er voor

dat de Algarve bij uitstek een wandelbestemming is.

 

Op 2000 kilometer van het hectische West-Europa

bevindt zich een oase van rust waar je gedurende

een week de hectiek achter je laat. Aan dat laatste

wordt niet in de minst bijgedragen door onze gids

die de wandelingen begeleidt. Dat komt niet alleen

door zijn kennis van de flora en fauna van het

gebied. De gids houdt je ook “in de wandeling” en

daarmee “in de Algarve” met je hoofd. Dat voorkomt

dat je wandelend vergeet te genieten en te kijken

omdat je tóch bezig bent met thuis en het normale

drukke bestaan van gezin, werk en bijkomende

zaken.

 

VOORJAAR 2020

De natuur in de Algarve op zijn mooist!

https://www.casalcubo.nl/


WANDELWEEK MET NATUURGIDS

Geniet van het voorjaar in de Algarve. Van

14 tot 21 maart 2020

 

Minimaal aantal deelnemers: 6

Maximaal aantal deelnemers : 10

Laatste datum inschrijving: 15 februari 2020

 

Prijs per persoon: € 595,00 (op basis van 2

personen per kamer)

 

Inclusief:

• 7 Overnachtingen (op basis van 2 ppk)

• 6 x lunchpakket

• 4 wandelingen met gids

• Transfers naar de wandelingen

• 1 x driegangen maaltijd in het B&B

• 2x tweegangen maaltijd in het B&B

 

Exclusief:

• Vliegtickets

• Luchthaven transfers

• Consumpties en overige maaltijden

 

Optioneel, en erg handig:

• Autohuur

o € 105,00 voor 7 dagen, Verzekering Super

CDW (Portugees all-risk) o € 20,00 tolweg

transponder. 

 

Meer info via E: wandelen@casalcubo.nl
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f l b l

https://www.casalcubo.nl/


DE WANDELINGEN

Zondag 15 maart

We beginnen “in de buurt” met een wandeling vanuit Moncarapacho rondom het natuurgebied van de Cerro de Cabeça (ongeveer 12

km)

 

Maandag 16 maart

Mata de Conceição

Ontdek de historie van de Eucalyptus plantages in Portugal. (ongeveer 14 km)

 

Dinsdag 17 maart

Vandaag wandelen we vanuit het dorp Barranco do Velho ongeveer 14 kilometer over de prachtige heuvels in het achterland van de

Algarve. We maken kennis met de typische begroeiing in dit gebied en met een beetje geluk spotten we wat grote roofvogels.

 

Woensdag 18 maart

De benen krijgen een dagje relatieve rust.

 ́s Morgens loop je optioneel met ons een rondwandeling naar het dorp, Sta. Catarina da Fonte do Bispo. Daar bezoeken we de

olijfperserij van Alberto Rocha, drinken we koffie bij de bakker en vervolgens lopen we door de sinaasappelgaarden terug. Dat is een

rondje van 8 kilometer.

 ́s Middags is vrij. Dan kruip je met een boek op een stoel, of rijd je naar Tavira. In deze “parel van de Algarve” kan je heerlijk door de

straatjes kunt struinen en  ́s avonds eten.

 

Donderdag 19 maart

We zien Luís weer verschijnen om 09:00 uur. Rocha da Pena mag nooit worden overgeslagen wanneer je de Algarve be-wandelt. De

route is heel bekend, maar hij blijft altijd schitterend. Natuurlijk lopen we de “lange” route van ongeveer 12 kilometer en onderschat

die niet!

 

Vrijdag 20 maart

Vandaag de afsluiter. We zijn inmiddels goed getraind en daarom lopen we als afsluiter vanuit het B&B wandelroute Telheiros de

Barro; een “ode” aan het traditionele ambacht van tegels bakken. De tegels zijn zelfs vernoemd naar ons eigen dorp: Santa Catarina

da Fonte do Bispo. Het is aanpoten, met 20 kilometer, maar we klimmen niet teveel vandaag. Natuurlijk gaan we weer op tijd weg.

 

(c) & info: Bed & Breakfast Cas al Cubo |  Sítio da Torre, C.P. 1190-Z, 8800-167 Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugal

o.v.v. wijzigingen


