
  

          
 

            PORTUGAL 20 T/M 27-1-2016 
              FRITS-MARRY-MIEKE-LEA-LINDA 

               BEGELEIDERS BABS EN ROB. 



De vakantie begon om 5 uur s’morgens op Schiphol met verzamelen van 

deelnemers en begeleiders. 

Iedereen was goed op tijd,waarna we gelijk konden gaan inchecken voor 

onze vlucht naar Portugal. 

Goede vlucht gehad en we kwamen om 10.45 uur aan op Faro. 

De gastvrouw en gastheer stonden ons al op te wachten met twee busjes om 

ons na een mooie rit naar het appartement te brengen. 

Nadat de slaapkamers verdeeld waren en de koffers uitgepakt konden we 

op het terras genieten van de Portugese zon. 

S’middags met de gastvrouw een rondje Lagos gereden om te laten zien 

waar wij de supermarkten konden vinden. 

Dus ook maar gelijk boodschappen gedaan voor het avondeten. 

De avond hebben we spelletjes met elkaar gespeeld en daarna lekker slapen 

na toch wel een lange vermoeiende en spannende dag. 

 

 

 
 

               We hebben allemaal veel zin in deze vakantie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Lea en Marry speelden yatzee met dierendobbelstenen en ganzenbord 

Frits en Linda hadden als favoriet spelletje rummikub. 

Mieke was de scheidsrechter. 

 



 
Onze eerste dag in Lagos, het was erg heuvelachtig in de straatjes dus eerst 

maar even uitrusten op een terras met een mars ijsje of warme chocomel 

met slagroom. 

 

 

 



De prachtige citrus bomen en bloemenpracht van Portugal 

 
 



 
 

Het heuvellandschap van  Portugal 



 

 
Vrijdag zijn we de dolfijnentocht gaan doen, we begonnen met een rustige 

zee maar al snel werd het wilder op het water en hebben Mieke en Marry 

een beetje beschut gestaan achter de stuurhut, Frits-Linda en Lea hebben 

op het voordek gestaan en zij hebben ook dolfijnen gezien, maar voordat er 

een foto gemaakt kon worden waren de dolfijnen alweer ondergedoken 



 



 

 
Deze mooie rotspartijen noemen de Portugesen een huis, en elke ingang zien 

zij als een andere ruimte van het huis de man op de boot zij dat het gezien 

werd als een woonkamer-keuken-slaapkamer en berging. 

Om weer een beetje warm te worden zijn we bij de haven een kopje koffie 

of cola of chocomel met slagroom gaan drinken met een lekker stuk gebak. 





 
 

De vrijdagavond zijn we uit eten geweest en ieder kon kiezen wat hij  of  zij 

wilde eten. 



 
Zaterdag zijn we naar Lagos geweest om deze plaats te verkennen en om 

boodschappen te doen. 

Frits heeft enkele foto’s gemaakt om te laten zien hoe de gebouwen er uit 

zien. 

 

 



 
Dit is de Katholieke Santa Monica Kerk in Lagos. 

In de kerk is er een plaquette gemaakt van het vroegere Lagos waarvan de 

laatste twee foto’s een beeld geven. 



 
 

Dit is de vestingmuur van Lagos.                                                                                            

Ons werd verteld dat wij op de muur konden lopen ong. 2 km lang 

maar bij de lokale bevolking gevraagd te hebben bleek dit helaas 

toch niet mogelijk. De ene helft van de muur behoort aan het ziekenhuis de  

andere helft heeft het leger in zijn bezit. 



 
Zondag 24 januari zijn we naar het plaatsje Alvor gereden. 

De houten loopbrug die loopt van Alvor naar Portimao is ong. 

3 km lang en daar hebben wij een gedeelte van gewandeld het was 

een heerlijke temp. ong. 16 gr. 

 

 



 
Na de koffie met heerlijke appeltaart zijn we een stuk over de vlonder 

gaan lopen en zoals je kunt zien had iedereen het naar de zin. 

Daarna zijn we vanuit Alvor weer teruggereden naar Lagos om 

boodschappen te doen voor het avondeten en deze avond waren het 

Pasta en pizza die lekker werden opgegeten. 

 



 
Maandag 24 jan.   

S’morgens begon de dag met een heerlijke zonnetje en wij hadden  

een dagje dierentuin gepland. Daar aangekomen veranderde het  

zonnetje in regenwolken en dus de hele verdere dag regen jammer  

genoeg. Het was een prachtige aangelegde dierentuin met mooie grote 

cactusplanten, bamboe en grote varens.  



  
De dieren zagen er allemaal goed verzorgd uit en schone hokken. 

Het was jammer dat het weer niet mee zat het zag er daardoor 

erg mistroostig uit en waren ook de enige bezoekers. 

 

 

 



 
De witte flamingo’s zijn jongen die de mooie roze kleur nog niet hebben 

Omdat zij nog niet genoeg garnalen gegeten hebben waar de flamingo 

zijn roze kleur van krijgen. 

 

 

 



 



 

 

 

 
 



 
 

 



 
Ondanks de regen hebben wij alle dieren goed kunnen zien maar ook  

de dieren hielden niet van een regenbui. 

Ook zijn er nog t-shirts van de zoo gekocht om de herinnering aan de  

dierentuin in Lagos vast te houden. 

 

 



 
Dinsdag 26 jan. In een lekker zonnetje genieten van de rust het was 

Ong. 17 gr. 

En dan ook nog lunchen op ons terras jammer dat het vandaag de  

laatste dag is. 

 

 



 

 
Op het strand van Puerta de Luz even voelen hoe koud de zee was  

hééééél erg koud. Het was daarna tijd voor warme chocolademelk  

met slagroom. 



 
De laatste avond in Portugal zijn wij nog een keer uit eten geweest.  

Bij een buffet restaurant en hebben daar “Brandend Zwaard gegeten. 

Verschillende stukjes gegrild vlees aan een zwaard en dat kwam de kok 

bij ons bord er vanaf snijden. En voor erbij konden we uit het buffet kiezen. 

Het was weer overheerlijk allemaal. 

 



 
Er moesten natuurlijk ook toetjes gegeten worden. 

Frits een caramel toetje  

Linda en Mieke verse schijven ananas. 

Lea een banana royal 

Marry een chocolade toetje. 

 



 
Ons geweldig appartement, met een mooie aangelegde tuin, verwarmd 

zwembad,  ligstoelen en een groot terras. 

Grote slaapkamers en aangepaste douche’s. 



 
De weg naar ons appartement liep vrij steil omhoog, we konden 

De oude watertoren al uit de verte zien en daar moesten wij naar  

Toe. Het witte busje was ons vervoermiddel waar wij met 7 pers. 

Mooie tochten en plaatsen bezocht hebben. 

 

 



 
Marry voor het eerst in een vliegtuig wat een belevenis voor haar, 

Zowel de heenreis als de terugreis ging prima ze heeft ervan genoten. 

 

 

 

 



 
Voor Frits een lekkere pint en om daarvan bij te komen moest 

er toch even gerust worden. 

Mieke vol belangstelling naar de dieren kijken waarvan ze erg heeft 

genoten.  

 

 



 

 
Marry met haar nieuwe horloge en in de tillift. 

 

 

 

 



 
 

Een marsijsje gaat er altijd in bij Lea en Linda. 

 

 

 

 



 
            Zonsondergang vanuit het appartement gezien. 

 

 

 

 

 



 



 
Onze terug vlucht naar Amsterdam staat erop, helaas we moeten  

echt naar huis. 

Het was een leuke vakantie en we hebben genoten van de mooie 

omgeving de fijne temperatuur en het prachtige appartement. 

Bedankt en misschien tot een volgende keer. 

 


