Cykeltur i Portugal 16.- 23/24. april 2016 (uge 16 incl. bedeferien)
Denne cykelrejse har jeg taget tilløb til et par år. Har i anden sammenhæng besøgt Lissabon et par gange
og var i år nede i Algarve området. Vi kommer til at opleve dejlige byer og ikke mindst havet, der er
fascinerende voldsomt og smukt her med små fiskerbyer, fyrretræer og strande.
Dag 1
Vi flyver med TAP fra København (lø 16. april 7.15!) til Lissabon og tager en overnatning her. Det er en
dejlig by og man kan lige nå at opleve atmosfæren med gamle sporvogne og snoede gader samt cykelcafé.
Hvis du ikke medtager egen cykel, så lejer vi cykler her og gør klar til afgang.
Dag 2
Enten sejler vi over Tejo floden, eller også tager vi et tog mod Setubal for at komme til sikre små veje,
som kan cykles. Det kan være over Montijo, Moita, Pinhal Novo, Palmela til Setubal. 60 km.

Dag 3
Vi sejler fra Setubal over floden Sado til Troia. Vi cykler nær kysten til Sines (ca. 60 km), der er et dejligt
sted, men det gælder også den lille by Porto Covo 15 km sydligere, hvor der er et cykelhotel.
Dag 4
Fra Villa Nova de Milfontes lidt syd herfor er en cykelrute etableret. Kan findes på www.ecovia.pt. Dette
skal senere blive en del af EuroVelo rutenettet. Se www.EuroVelo.com . Der fortsættes til Praia de
Odeceide ved kysten, hvor vi indlogeres i bungalows eller i landsby.
Dag 5
Vila do Bispo i Algarve, stadig på denne rute. Her i nærheden har jeg været på et hotel, som er indrettet i
en smuk landsby, som er genopbygget - meget smukt. Den ligger nord for og hedder Aldeia da Pedralva
Dag 6
Vi tager ud til Europas forpost Sagres og så følger vi Algarve kysten og EuroVelo ruten, hvor det er
muligt østpå.
Dag 7
Her er vi syd for Lagoa, som nås via Lagos. Området er kendt for fugleliv og der er utallige selvskaber,
som tilbyder bådture – vi finder en tur en af disse dage.
Dag 8/9
Fortsættes mod Faro via Albufeira og Quarteira. Faro er en fin lille by, at gå rundt i og cykelrute langs
havnen. Et interessant jødisk kvarter.
Vi flyver tilbage til Lissabon (lejecykler afleveres i Faro). Her bliver 5 timers venten på fly hjem, men
lufthavnen ligger midt i byen, så vi får lige en sidste aften i den skønne by.
Der cykles ca. 50-70 km om dagen. Dette er et foreløbigt program. Der forbeholdes ret til ændringer.
Pris ca. 7000 kr incl. fly, hotel, morgenmad, cykelleje/transport. Tilmelding senest 1. februar 2016.
Nærmere oplysninger: Forening@friefugle.dk

