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Vergeet de Algarve, laat Lissabon achter je en
ontdek de Alentejo. Eindeloze vlaktes,
onbedorven stranden en duizenden jaren
historie. Met zijn kastelen, kustlijnen en
kurkeiken is het een uitgelezen gebied voor een
heerlijke gezinsvakantie. ,,De kans dat je met
onze excursies dolfijnen ziet, is negentig
procent’’, belooft gids Pedro Malaia.
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Schors van de kurkeik, belangrijk voor
Alentejo, wacht op bewerking.

p nauwelijks driekwartier rijden van
de hoofdstad, bevindt zich al een van
de hoogtepunten van
de Alentejo: dolfijnen kijken. De
grote catamaran vaart vanaf schiereiland Troía het estuarium van de
Sado op. ,,In de jaren ’80 en ’90
ging het als gevolg van lozingen in
de zee door fabrieken heel slecht
met de dolfijnen’’, weet Pedro
Malaia, een van de gidsen. ,,Intussen leven er 22 dolfijnen met vijf
kalfjes.’’
We naderen de groep, al van verre
zien we ze het water uit tuimelen,
ze doen hun naam eer aan. Langzaam dobbert de boot verder. Een
luid eendrachtig ’Ooooooh…’
klinkt als twee dolfijnen plotseling
heel dicht bij de boot het water
uitkomen. Ineens bevinden de
reusachtige zeezoogdieren zich
overal om ons heen, moeders met
kalfjes, volwassen exemplaren die
dan alleen, dan met zijn drieën
synchroon het water uitspringen.
Sommige dolfijnen naderen tot op
nog geen meter van de boot en
laten van zich horen met een luid
gesnuif. Een geluksgevoel overvalt
ons. Of, zoals dochter van bijna
tien het treffend verwoordt: ,,De
dolfijnen waren cool. Het was zo
indrukwekkend!’’

Stille getuigen
Op hetzelfde schiereiland is een
totaal ander soort highlight te
zien, de Romeinse overblijfselen
van een viszouterij en badhuis. Het
zijn stille getuigen van het bestaan
van het Romeinse dorpje Cetóbriga. ,,Het is het grootste Romeinse
viszouterij van Europa’’, vertelt
archeoloog Inês Vaz Pinto. Sinds
een aantal jaren mag zij deze grote
Romeinse nederzetting verder
ontginnen en beschermen.
,,De wanden van de gangen bevatten een van de best bewaarde beschilderingen uit die tijd.’’ Inderdaad valt op hoe wonderwel de
kleuren stand hebben gehouden de
afgelopen 1800 jaar.
Op nauwelijks een half uur rijden
betreden we opnieuw een compleet
andere wereld, Comporta beach.
Een uitgestrekt en onbedorven

De provincie Alentejo wordt begrensd
door Lissabon, de
Algarve, de Grote
Oceaan en de Spaanse
grens. TAP Air vliegt drie
keer per dag van Amsterdam naar Lissabon, Transavia eenmaal per dag. Een
auto huren is relatief goedkoop en kan onder meer op
het vliegveld. Wij huurden
bij Guerin. De wegen in
Portugal zijn goed, op een deel
ervan wordt tol geheven.
Er zijn talloze gemarMonsaraz keerde wandelroutes.
Tips voor overnachten:
landgoed Herdade das BarraStuwmeer
das da Serra in Grândola
Alqueva
(barradasdaserra.com), Ecork
Hotel (www.ecorkhotel.com)
en landgoed in Monsaraz
(www.hortadamoura.pt)
Tips voor eten: Escola Restaurant,
Estrada Nacional 253, Cachopos,
Alcacer do Sal, Restaurante Marisqueira (www.caisdaestacao.com) en
Café Alentejo in Évora (www.cafealentejo.com).
Meer info: Dolfijnenexcursie Troía
www.vertigemazul.com/en
Romeinse ruïnes Troía www.troiaresort.pt/en
Varen op stuwmeer Alquava
www.amieiramarina.com
Werelderfgoedstad Évora www.visitalentejo.pt/nl/alentejo/ontdek/
evora-werelderfgoed
Middeleeuwse kasteelstad Monsaraz, steencirkel en algemene toeristische info: www.visitportugal.com

Horta da Moura.

Portugese
provincie verleidt
met strand,
geschiedenis, rust
en dolfijnen
De Romeinse overblijfselen van de grootste viszouterij van Europa in Troía getuigen van het bestaan van het Romeinse dorpje Cetóbriga.

De kans tuimelaars te spotten is
groot.

eet en drink je in de Alentejo wat
het land biedt. En dat is veel! Olijfolie, olijven, vis, konijn, wild
zwijn, schapenkaas en citrusfruit
om maar wat te noemen.
Horta de Moura - de tuin van de
Moren, bijna op de Spaanse grens,
biedt het allemaal in zijn restaurant. Dagelijks oogst de kok in de
moestuin van dit oude landgoed
met zijn duizenden oeroude olijfbomen. Horta da Moura ademt
tegelijkertijd geschiedenis en tijdloosheid. De hotelkamers zijn knus
en luxe, de kinderen vermaken
zich met de paarden en ezels en het
zwembad heeft het mooiste uitzicht ooit.

naar bijvoorbeeld Monsaraz, een
vestingstad op 350 meter hoogte.
Vanuit de oude straatjes en de
toren en vanachter de kantelen is
het uitzicht over het landschap
eindeloos. Zo springt rivier de
Guadiana in het oog. De afgelopen
tien jaar hebben diverse stuwdammen de rivier afgebroken en zo
gezorgd voor het grootste stuwmeer van Europa. Het vormt een
bron voor watertoerisme. Amieira
Marina grossiert in een breed aanbod van boten, kano’s en cruises.
Topper is de zogeheten houseboat
die je kunt huren, zelfstandig mag
besturen en die als een huis met
keuken en bed over het stille water
dobbert. Je kunt je nauwelijks
beter wensen op deze plek die zich
tot een van de heetste van Portugal
mag rekenen.

strand aan de Grote Oceaan met
legio parkeerplekken en twee relaxte strandtenten.

Niemandsland
Maar de Alentejo is meer dan kust.
Het is een enorm niemandsland, zo
groot als tweederde van Nederland.
Eenmaal landinwaarts wanen we
ons in een roadmovie, als we langs
kurkeiken, olijfbomen, glooiende
akkers en weilanden met koeien
rijden. De kinderen op de achterbank verdwijnen in hun spel, het
verkeer vergt nauwelijks aandacht,
zo rustig. Chauffeur en bijrijder
kunnen veilig genieten van alles
onderweg. Slaapdorpjes, een leeuwerik op de elektriciteitsdraad,
talloze ooievaars op hun paalnest
en velden vol wijnranken. Inderdaad is dit een wijnland. Sowieso

Watertoerisme
Het is bovendien een goed startpunt voor historische uitstapjes

Op de terugweg naar Lissabon
liggen nog enkele historische
hoogtepunten in het verschiet.
Evora, een bron van geschiedenis
met zijn Romeinse tempel en aquaduct, kathedraal, paleis en middeleeuws stadscentrum.
Onbevattelijk oud zijn de menhirs
van Cromeleque dos Almendres,
niet ver van Evora. Lang niet zo
beroemd als Stonehenge, maar
minstens zo indrukwekkend is
deze steencirkel, een spectaculaire
verzameling menhirs bestaande uit
95 monolieten, waarvan enkele
voorzien van gravures. Al 6.000
jaar lang staan ze op hun plek,
zonder overlopen te worden door
het grote publiek.
Net als de rest van deze provincie.
En precies dat is de grote charme
van Alentejo.
■

Plaatje

Ook zo’n goed gelukte vakantiefoto? Stuur hem digitaal en in hoge resolutie naar m.van.twisk@hollandmediacombinatie.nl

In het kort

Ergernis
Luidruchtigheid in de kamer naast
je, stinkende vloerbedekking en
een douche die het vertikt warm
water te geven. Dat zijn de drie
zaken waaraan we ons in hotels het
meest aan ergeren. Dat blijkt uit
het Hotelvoorzieningenonderzoek
dat boekingssite Hotels.com onlangs liet uitvoeren onder 4700
mensen in 28 landen. Ook te weinig stopcontacten, beperkte ontbijturen en niet zelf kunnen kiezen wanneer de kamer wordt
schoongemaakt hebben invloed op
ons humeur.

Groei

Liefhebbers van Toscane zullen het direct
herkennen: de goudglooiende akkers, de
cipressen en de bouwstijl van de boerderij.
Dit is Italië op z’n mooist. Gefotografeerd

door Martin Groot. Hij schoot het plaatje op
weg naar de toeristische trekpleister San
Gimignano, een fraai historisch stadje, beroemd om zijn vele torens.

Het toerisme naar Noorwegen,
Denemarken en Zweden groeit
weer, zo blijkt uit recente cijfers
van Continu Vakantie Onderzoek
(CVO). In 2014 werden 427.000
vakanties naar de Scandinavische
landen ondernomen (Denemarken
160.000, Zweden 142.000, Noorwegen 125.000) door met name gezinnen en 50-plussers. Er werden 23,4
miljoen buitenlandse overnachtingen geregistreerd, het hoogste
aantal sinds 2003. Het Nederlandse
aandeel daarin was één miljoen.

