
Vakantie in Portugal, 

Albufeira. 

Appartementen Soldoiro 

Van 8 t/m 15 september 2017. 

 

Met TENDENS, Vakanties waar we vrienden worden. 



  



Vrijdag 8 september  komen we bij elkaar op Schiphol, we maken kennis 

met elkaar, zeggen de familie gedag en gaan dan heerlijk met vakantie naar 

Portugal, in Nederland regent het, wij gaan naar de zon. We vliegen met 

Transavia om kwart voor 5.   Dit is ons gezelschap: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Kitty     Piet    

      

Johan       Danny        Justin                     Edwin,    

de mannen met de zonnebrillen……. 

 

 

 

Janny  en Anneke 

zijn de begeleiders 

 



Na een goede vlucht kwamen we, nog met licht, aan in Portugal, maar 

tijdens de busreis werd het al donker. In het donker kwamen we dus bij ons 

appartementen complex Soldoiro aan, we hadden 3 appartementen, Janny, 

Anneke en Kitty hadden een appartement waar we de ontbijtjes en af en toe 

avondeten samen aten, pal onder ons zaten Johan, Justin en Piet, en 

trappetjes op en trappetjes af sliepen Edwin en Danny in een eigen 

appartement. Ze moeten wel even wennen aan al die trappetjes, maar later 

ging het gesmeerd om bij het “moeder”-appartement te komen. Om 10 uur zijn 

we nog pizza’s gaan eten, we zitten heel dicht bij het strand, en daar zijn 

leuke eettentjes. Na de pizza’s koffers uitpakken en naar bed…..zzzzz……. 

 

 

Zaterdag  

begint rustig, Anneke doet 

boodschappen, Janny gaat kijken 

of iedereen wakker wil gaan 

worden. Dat lukt en na een 

ontbijtje gaan we de boel buiten 

verkennen, eerst richting strand, 

dat ligt er prachtig bij, het is 

schitterend weer. We wandelen een stuk langs de boulevard en genieten van 

de zon. Dan zien we opeens in zee een school dolfijnen springen en spelen. 

Wat een prachtig gezicht, 

ze zijn hier dus echt, wie 

weet zien we ze deze 

week nog een keer als we 

gaan varen….. 

 

 

 



Om half 1 is er een bijeenkomst met een jongeman van Sunweb, die ons iets 

gaat vertellen over Portugal en excursies, we krijgen ook een heerlijk drankje 

van hun aangeboden. We blijven daarna meteen lunchen in het restaurant en 

lopen dan weer de heuvel op naar Soldoiro, we gaan het zwembad opzoeken 

en heerlijk het water in, want het is goed warm. Er wordt met ballen en 

luchtbedden gespeeld, heerlijk een zonnebad genomen, en ook uitgerust 

natuurlijk. Johan en Justin maken heel snel contact met allerlei andere 

gasten. Justin spreekt heel goed Engels, en Johan doet heel hard zijn best om 

ook met de Engelse gasten te praten, en dat lukt wonderwel !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we allemaal in de douche zijn geweest en netjes aangekleed, gaan we 

richting “De Strip”. Dat is een straat met heel veel cafés, nachtclubs, 

restaurant en winkeltjes. Er wordt al druk gekeken naar leuke souvenirs, ook 

onze mannen houden van winkelen, maar na een uurtje hebben we het gezien 

en gaan eten bij Mariz, vis, kip, pasta, heerlijk. Als we weer naar huis lopen 

komen we langs Café Wild, waar een live-band speelt. Daar hebben we nog 

even gekeken en gedanst, volgens Justin, Danny en Kitty was dit een te gek 

toetje, zij houden van muziek, en toen was het weer tijd voor het bed! 

 

Zondag  

begint stralend, het weer is hier standvastig, ZONNIG, 25 graden, wat een 

temperatuurtje. Vandaag dus tijd voor het strand! Daar is natuurlijk veel 



gezwommen, Johan had een voetbal gekocht en ging over het strand om 

mede-voetballers te vinden, Janny ging meteen zwemmen met Piet en Kitty. 

Anneke ging later nog een stukje wandelen met Piet, Danny, Justin en Edwin, 

de rotskust is geweldig mooi in de Algarve, ze haalden later ook nog ijsjes bij 

de supermarkt, en heel veel water natuurlijk, we moeten goed drinken. Kitty 

voetbalde op een gegeven moment ook nog met wat Portugese jongens, ze 

schopte goed raak, maar dat is ook wel logisch voor een echte Feijenoord 

supporter…  Er werd ook goed met zonnebrand gesmeerd, dat was echt wel 

nodig. De foto’s van deze dag spreken voor zich……. 

  



 

 

 

 

 

Piet houdt erg van de zon, 

 

Danny lijkt op een 

Boeddha, 

en Kitty ligt te 

mediteren.  



 

Die Kitty, ze kan er wat 

van!!!! 

 

Om een uur of 5 zijn we 

neergestreken op een terras 

voor een biertje of een cola. 

Daar kwamen we de (mooie) 

dames tegen die ook in ons 

appartementen comlex 

sliepen. Ze kwamen even 

wat met ons drinken, en de 

mannen zijn met hun op de foto gegaan, jammer dat Johan met hoofdpijn naar 

huis was gegaan, dit had hij ook wel erg leuk gevonden. Echt leuke meiden 

nietwaar jongens….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralende blauwe lucht, strak blauwe zee, blije vakantiegangers. 

Samen hebben we boodschappen gedaan, en Anneke heeft macaroni 

gemaakt, Janny maakte de salade, en alles heeft heerlijk gesmaakt. Iedereen 

wilde wel een tweede portie. 

Na het eten hebben we spelletjes gedaan, er is gekleurd door Piet, Janny had 

een leuk “blaas-spelletje”, Anneke had Yahtzee mee, er werd druk gedobbeld. 

Na een drankje was het weer bedtijd. 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag   gaan we met het toeristentreintje naar het centrum van Albufeira, 

eerst wandelen we een heel stuk over de Strip, waar we ondertussen weer 

van alles zien en ook kopen, Edwin koopt een prachtige handdoek met de 

Portugese kleuren, die komt hier goed van pas. 

Er is van alles om te bekijken, ook deze Portugese koe, waar we natuurlijk ook 

weer foto’s van genomen hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Met dit leuke treintje reden we naar Albufeira centrum waar we met 

roltrappen naar beneden konden rollen, daar hebben we heerlijk gewinkeld, 

er zijn T-shirts gekocht, handdoeken, sleutelhangers en nog veel meer. Danny 

kocht een Maria beeldje, en toen kwamen we op een pleintje waar twee 

muzikanten uit Peru op panfluiten en drums speelden, en muziek vinden wij 

allemaal heel leuk. Johan kocht een CD van de muzikanten, kan hij thuis 

lekker naar luisteren. Daar op bankjes onze lunch gegeten en geluisterd naar 

de muziek. Danny zag een vrouw die hennep-tatoeages maakte, en wilde dat 

heel graag. Hij zocht een mooie afbeelding van een schorpioen uit, die werd 

op zijn arm geschilderd, wat was hij blij!!!! 

 

  



 

 

 

Als we weer teruglopen naar het treintje komen we 

Ronaldo tegen en daar willen Kitty en Anneke natuurlijk heel graag mee op de         

foto. 

 

 

We gaan de 

roltrappen weer op 

en poseren boven 

nog even bij een paar 

leuke 

beelden. 

 

 

 

 



Na een paar haltes stappen we weer uit, want we MOETEN  koffie met taartjes 

gaan eten bij banketbakkerij Riviera, dat is ons aangeraden door de reisleider 

van Sunweb, en het is inderdaad ontzettend lekker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thuisgekomen zijn we nog het zwembad ingedoken, we hebben gegeten en 

zijn nog even gaan kijken en dansen bij de band die elke avond in Café Wild 

speelt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag    staan we op tijd op, want er komen 2 taxi’s om ons naar de 

ZooMarine te brengen. ZooMarine is een heel groot “park” met 

dolfijnenshows, allerlei kermisattracties en grote zwembaden met nog 

grotere glijbanen. Toen we aankwamen konden we meteen naar de 

dolfijnenshow gaan kijken. Dat was prachtig, wat kunnen ze die dieren veel 

leren! 

 

  



Na nog een zeehondenshow bekeken te hebben ging Anneke met Johan en 

Piet het (mini) reuzenrad in. Je had er een prachtig overzicht over de hele 

ZooMarine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het golfslagbad met de grote glijbanen.  



Danny en Johan gingen ook nog in de achtbaan, zij houden wel van snelheid. 

 

We zochten een goed plekje op waar we in de 

schaduw konden zitten, toen ging iedereen 

zwemmen of de glijbanen af en in de wildwaterbaan. Het is prachtig weer, we 

genieten van de zwembaden en gaan om 4 uur ook nog naar de Piratenshow. 

Een show vol acrobatiek, wat zijn die mannen lenig, het is heel leuk, iedereen 

kijkt gespannen. 

Kitty vindt het geweldig en leeft erg mee met het verhaal.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog even met ons hoofd door een gat met 

piratenfoto’s, voor een leuk plaatje, Danny nog 

even in de grote schommel, en toen weer op 

weg naar de uitgang. 

  

 



Na een cola of biertje op het terras weer naar huis met een taxibusje, rustig 

aan even opknappen en daarna gaan eten aan de boulevard bij Vivaldo, kip 

met champignonsaus, garnalen, vis, Danny nam zelfs inktvisringen, het was 

weer heerlijk, nog een toetje, daarna nog even aan het strand kijken in het 

donker, en weer een dag voorbij………. 

 

Woensdag 

In Nederland regent en stormt het, hier is het geweldig weer, dus nog een 

dagje naar het strand! Nu aan de andere kant van de baai bij een grote rots, 

er werd weer veel gezwommen, gezonnen, gevoetbald, gesmeerd, gedronken 

en gewandeld. Net zoals zondag, dit verveelt niet, het is minstens 25 tot 30 

graden. Wat een heerlijke dag, kijk maar naar de foto’s. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Justin smeert Kitty nog even in met zonnebrand, 

Johan wacht tot we weer naar het zwembad gaan 

en Edwin is in de schaduw van de rots gaan zitten, 

Piet geniet zoals altijd van de zon en van zijn ijsje! 

 



 

 

 

 

 

 

Nog even het zwembad in, we eten in 

Portugal altijd laat, en na het eten in 

ons appartement zijn we nog naar de 

Strip gegaan, en hebben in een 

nachtclub naar een zanger - gitarist 

geluisterd en wat gedronken. Johan 

heeft nog naar de barkeeper gekeken 

hoe hij cocktails maakte en mocht 

zelf ook nog met de cocktail bekers 

“jongleren”. Om een uur of half 12 

was het weer tijd om naar Soldoiro te 

gaan, lekker slapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag,   een beetje uitgeslapen na ons nachtclub-bezoek, en dan weer 

op pad. We gaan met taxi’s naar de haven waar we met een boot een grot- en 

dolfijnen excursie gaan maken. Lijkt ons heel mooi, en we hopen natuurlijk op 

dolfijnen!!!!!  De boot is gaaf, een gele rubber boot met goede stoelen, de 

naam is Insónia. Johan mag op de achterste plaats zitten vanwege zijn lange 

benen, en daar gaan we, als we de haven uit zijn wordt er een “poepie” gas 



gegeven en scheuren we ervan door. GEWELDIG! Ook degenen die er een 

beetje tegenop zagen vinden het grandioos. We gaan eerst langs de rotskust, 

diverse grotten in, er is zelf een hele donkere grot waar de boot moet keren, 

dat is spannend, maar alles gaat natuurlijk goed. Danny het snelheids-

monster geniet samen met Janny, met volle teugen, dit zou hij het liefst elke 

dag doen! Haren in de wind, 

en genieten maar… 

 

 

 

 

 

 



Na de grotten zijn we op zoek gegaan naar de dolfijnen, 5 kilometer uit de kust 

zijn we geweest met 5 boten om dolfijnen te spotten, maar helaas,  geen 

dolfijn te zien. JAMMER, maar het was evengoed de moeite waard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de boottocht van 2 uur, de lunch en de taxi naar huis toch nog weer het 

zwembad in natuurlijk, Johan en Justin hadden het weer druk met allerlei 

mensen, Edwin lag af en toe in het water, Kitty lag lekker te luieren, en Piet 

lag volop in de zon, die zonaanbidder. Anneke ging met Danny nog even 

winkelen, hij wilde nog een paar leuke souvenirs voor zichzelf kopen, en dat 

lukte aardig.  ’s Avonds de laatste keer uit eten bij Vivaldo aan de boulevard, 

dan weer naar het 

appartement, we 

moeten toch een 

beetje gaan 

inpakken, want 

morgen gaan we 

weer naar huis……. 



Vrijdag,   de laatste dag, na het ontbijt gaan we de rest van de koffers 

inpakken, die kunnen bij de receptie staan tot vanavond, en dan natuurlijk 

weer naar het zwembad, het is zoals de hele week weer schitterend weer, dus 

we doen nog de laatste zon-vitamines op! Janny gaat met Piet en Edwin ook 

nog een paar souvenirs kopen, Piet koopt een trommeltje, en Edwin een 

armband. Daarna is iedereen nog bij het zwembad. 

 

Om een uur of twee zijn we nog naar de boulevard gelopen voor een laatste 

terrasje, en voor een laatste blik op de zee, Piet en Janny zorgen voor de 

muzikale omlijsting! 

  



De jonge jongens, Edwin, Danny, Johan en Justin vinden het moeilijk om 

afscheid te nemen van Albufeira, maar vooral van de hele mooie meisjes die 

hier rondlopen. Regelmatig gaan de blikken van links naar rechts, en Edwin 

waarschuwt steeds als er “iets mooi’s” aan komt lopen. 

 

 

 

We gaan weer terug naar Soldoiro, omkleden, de bus in en naar het vliegveld, 

het wordt laat, we landen om kwart voor 12 ’s nachts, nog een half uurtje voor 

de koffers er zijn, en dan zijn daar de ouders en begeleiders, nog een laatste 

groet of zoen, en dan is deze mooie vakantie weer voorbij. 

Janny en Anneke danken jullie voor de gezelligheid, en de lieve woorden na 

afloop, en hopen jullie terug te zien op de  

Reünie van  Tendens op 4 november a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


