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Deze route neemt je mee in de pure schoonheid die Portugal te bieden 
heeft. Je rijdt via slingerende wegen langs zee, strand, velden en kurk-
bomen, door slaperige dorpen en fotogenieke stadjes naar kliffen en 
prachtige uitkijkpunten. Lissabon is een levendige stad waar je je prima 
een paar dagen amuseert. Je kunt ook meteen aan je roadtrip naar het 
zuiden beginnen. Voor je in de Algarve bent, kom je eerst langs een 
kuststrook die nog lekker rustig en onontdekt is.

Verlaat Lissabon via de A2 over de 
beroemde brug Ponte 25 de Abril in 
de richting van Sesimbra voor een 
stop bij uitkijkpunt Cabo Espichel. 
Even uitwaaien en van het uitzicht 
genieten. Onderaan de 135 meter 
hoge kliffen slaan de golven uit de 
Atlantische Oceaan stuk. Boven 
staan het heiligdom Nossa Senhora 
do Cabo Espichel uit 1702 en het 
kleine kapelletje Ermida da Memória. 
Rijd terug via de N379 en de N10 

naar Setúbal en natuurgebied 
Reserva Natural do Estuário do 
Sado, waar dolfijnen zwemmen in 
de monding van de Sado.

HIPPE STRANDTENTEN
Neem vanuit Setúbal de ferry  
naar schiereiland Tróia  
(www.atlanticferries.pt). Dan hoef 
je niet om de riviermonding heen  
te rijden en ben je meteen bij 
Comporta. Een prima stop voor  

een lunch in het centrum of aan  
het strand bij een van de hippe 
strandtenten. Bekijk de kleurige 
vissersboten en rijd langs de moeras- 
landen en rijstvelden. Vooral mooi 
tegen zonsondergang. 
Iets het binnenland in (N261) zie je 
veel kurkeiken. De oogst wordt met 
de hand gedaan. Het is een precies 
werkje om de bomen niet te 
beschadigen. Stop bij de mooie 
Herdade das Barradas da Serra in 
Grãndola en huur een mountain-
bike. Je kunt hier ook overnachten. 

AUTHENTIEKE VISSERSHAVEN
Op weg naar Sines, via de A26, kun 
je een kleine detour maken via  
de N120 en het historische stadje 
Santiago do Cacém bezoeken. Stop 
ook in de binnenstad van Sines.  
De baai en vissershaven zijn hier 
nog authentiek. 

Na Sines begint natuurpark São 
Vicente, met prachtige wandelroutes 
langs zee. Volg eerst een stukje van 
de N120-1 en rijd dan vlak langs de 
kust over de M1109 via het mooie 
strand van São Torpes tot aan het 
fotogenieke vissersdorp Porto Covo. 
Kijk goed over de velden langs de 
kustweg, halverwege aan je linker-
hand staan struisvogels. Over foto-
geniek gesproken!

Deze route komt uit het boek On a roadtrip. Samen met uitgeverij mo’media, bekend van de timetomomo (eerder 100%) 
-reisgidsen, wil Sunny Cars vakantiegangers helpen bij het uitstippelen van de perfecte roadtrip door zes geliefde 
bestemmingen in Zuid-Europa. In het boek On a roadtrip vind je zes autoroutes door de roadtripbestemmingen  
Spanje, Portugal, Kreta, Sicilië, Frankrijk en Italië. Het boek is te koop via bol.com. ISBN-nummer: 9789057678691.

http://www.atlanticferries.pt
http://www.bol.com
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3x Portugese verblijven
1.		Verblijf	tijdens	je	roadtrip	op	het	boerenbedrijf	Herdade	das	
Barradas	da	Serra.	Lekker	ontspannen	aan	het	zwembad	óf	ga	voor	
iets	actiefs	en	huur	een	mountainbike	en	volg	een	van	de	tracks.	

 GPS 38.11463 - 8.36426 
 www.barradasdaserra.pt
2.		Voor	een	echte	Portugese	ervaring	overnacht	je	in	Hotel	Rural	
Moita	Mar.	Je	slaapt	er	in	geschakelde	appartementen	in	typisch	
Portugese	stijl.	Bijna	alle	appartementen	hebben	een	eigen	terras.	 
Apartado 38, Vila Nova de Milfontes

 www.hotelruralmoitamar.pt
3.		Neem	je	de	tijd	voor	Lissabon?	Slaap	dan	een	nachtje	in	Lisbon	
Poets	Hostel,	vlakbij	de	uitgaanswijk	Barrio	Alto.	Gezellige	avonden	
zijn	hier	gegarandeerd!	 
Rua Heliodoro Salgado 4, Lissabon

 www.lisbonpoetshostel.com

Dolfijnen spotten
Vanaf Setúbal kun je aan de monding van de rivier de Sado dolfijnen  
zien zwemmen. De beste manier om de dolfijnen te spotten is met een 
catamaran het water op te gaan. Je kunt deze tours beter vóór je op reis  
gaat reserveren om verzekerd te zijn van plek. 

R. Praia da Saúde 11, Setúbal, www.vertigemazul.com

Pastel de Nata
Je kunt er niet omheen als je in 
Portugal bent. Overal kom je de  
beroemde pastel de nata tegen. Een 
gebakje van bladerdeeg met heel  
veel room. De lekkerste verkopen ze 
bij Pastéis de Belém in Lissabon.  
Het is het omrijden meer dan 
waard. 

Rua de Belém 84-92, Lissabon
www.pasteisdebelem.pt

http://www.barradasdaserra.pt
http://www.hotelruralmoitamar.pt
http://www.lisbonpoetshostel.com
http://www.vertigemazul.com
http://www.pasteisdebelem.pt
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Het nieuwe Ibiza
Comporta wordt al het nieuwe Ibiza genoemd. Niet om te feesten, maar 
vanwege de parelwitte stranden en de lazy sfeer. Er zijn hippe strandtenten, 
maar je kunt hier ook flamingo’s en ooievaars spotten. Iets verderop ligt 
Sal, een geliefde plek bij locals vooral voor de lunch op zondag. Leuk is ook 
de shop Minimercado Gomes. Koop daar sardientjes in blik of een rieten 
mand, dan heb je vast een mooi souvenir uit Portugal. 

Sal: Praia do Pego, Carvalhal, www.restaurantesal.pt 
Gomes: Rua do Comércio 2, Comporta, +351 265 497 177

Surfing, surfing…
Je kunt de Portugese kust niet verlaten zonder een keer op een  
surfplank te staan. Surfles kun je volgen bij Kalux, op het strand van  
São Torpes in Sines. Je regelt het ter plekke op het strand, maar je kunt  
ze ook vooraf even bellen. Geniet in de gelijknamige strandtent van  
een drankje en lokale gerechten. Met uitzicht op zee natuurlijk! 

Praia de São Torpes, Sines, +351 269 030 788

Dagje paardrijden
Of je nu een uurtje langs zee, een 
hele dag of zelfs een week wilt 
paardrijden, veel is mogelijk bij de 
manege van Claudia Castanheira.  
Haar Herdade do Pessegueiero ligt 
net buiten Porto Covo. De korte 
ritten zijn voor alle niveaus, wil je 
langer dan is ervaring vereist. De 
locatie wordt goed aangegeven op 
borden als je Porto Covo uitrijdt. 

Herdade do Pessegueiero,  
Porto Covo, +351 269 959 036
www.herdadedopessegueiro.pt

http://www.restaurantesal.pt
http://www.herdadedopessegueiro.pt

