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ALGARVE – PREZENTARE GENERALA
Algarve se afla in sudul Portugaliei, se intinde pe o suprafata de 5.411 km2 si cuprinde, de la capul Cabo de Sao
Vicente pana la granita cu Spania, aproximativ 200 km de tarm. In timpul verii, in varf de sezon turistic, zona atrage
peste un milion de vizitatori anual. Numele Algarve deriva din cuvantul arab “al-gharb”, care inseamna “vestul”,
indicand radacinile acestei regiuni, odata adapostul vestic al maurilor. Centrul administrativ se afla la Faro, oras ce
detine si aeroportul principal al zonei. Zona litorala sudica se intinde pe aproximativ 155km si este renumita in
intreaga lume pentru plajele sale curate (cca. 200 km), nisipul fin, apa nepoluata a oceanului si clima placuta in orice
anotimp. Multe dintre plaje sunt clasificate BLUE FLAG, pentru calitatile ecologice de exceptie. Datorita pozitiei
privilegiate, aceasta provincie a fost considerata la un moment dat un regat de sine statator. A fost atacata si invadata
de fenicieni, romani si mauri. Printul Henry Navigatorul, a considerat aceasta regiune drept locul ideal pentru a
pozitiona scoala de exploratori care a demarat Era Descoperirilor acum 500 de ani.
Nu departe de coasta se afla drumul spre cel mai inalt punct al regiunii Foia (902m). Acesta se afla putin mai sus de
traditionalul sat Monchique. Zona de munte din aceasta regiune este cunoscuta pentru straturile de terase romane
cu ziduri de piatra si granit unde sunt cultivate o mare parte din legumele specifice zonei.
Quarteira, situata la vest de Faro, este o statiune renumita in Algarve, atragand vizitatorii cu promenada marginita
de palmieri, hibiscus si oleandru si plaja cu nisip auriu, care continua neintrerupt pana in Vilamoura (8km). Quarteira
poate fi si o destinatie mai putin costisitoare pentru cei care vor sa practice golf pe terenurile cu 18 gauri din Vale do
Lobo sau Vilamoura. Plaja din Quarteira este lata, cu nisip fin si intrare lina in ocean
Statiunea Albufeira este o combinatie fabuloasa de plaje strajuite de stanci si faleze inalte, sporturi nautice si
terestre, distractii, cumparaturi si gastronomie delicioasa cu preparate din peste si fructe de mare. Praia dos
Pescadores, care se gaseste in fata centrului vechi, este locul unde veti simti un iz din trecutul Albufeirei sub forma
barcilor pescaresti pictate colorat. Praia da Gale, Praia da Oura si Olhas de Agua se intind de o parte si de alta a
statiunii, sunt mult mai putin aglomerate si sunt caracterizate de intinderi mari de nisip si golfulete spectaculoase.
Albufeira este si o destinatie europeana de top pentru golf. Aici pot practica atat incepatorii (cursuri de initiere,
recunoscute pe plan mondial), cat si cei avansati. Statiunea este situata la 40km de aeroportul din Faro.
Vilamoura este o statiune-port cosmopolita ce ofera turistilor toate facilitatile necesare unei vacante de vara
relaxanta. Zona portuara este principalul centru de activitati al statiunii si unul din cele mai renumite din Algarve, aici
aflandu -se cele mai multe hoteluri, restaurante, baruri si magazine. In centrul statiunii se afla muzeul Cerro da Vila si
ruinele romane ce reprezinta ramasitele unui complex de bai romane si resedinte datand din secolul I. Gratie
numeroaselor sale atractii si facilitati, Vilamoura este o destinatie de vacanta potrivita pentru amatorii de sport,
pentru familii si tineri. Una dintre plajele cu nisip apreciate este Praia da Marina sau Praia de Vilamoura. Plaja se afla
in estul portului din Vilamoura si dispune de mai multe servicii si facilitati.
Carvoeiro, la 5km sud de Lagoa, este un alt sat pescaresc pitoresc situat intr-un golf cu o stanca pe fundal care a
fost martora unei transformari radicale in ultimele doua decenii. Micuta statiune este potrivita pentru tineri si
cupluri in cautare de zone animate. In piata centrala a statiunii aflata langa plaja au loc numeroase concerte live si
targuri cu produse locale.
Lagos, portul de unde exploratorii portughezi au pornit in primele expeditii de-a lungul coastei Africii, inca detine
aerul unui port vechi cu fortareata aflata pe malurile raului si zidurile medievale care pazesc strazile inguste umplute
pana la refuz in noptile de vara de tinerii dornici de clubbing. In Lagos cultura poate fi regasita in numeroasele galerii
de arta si concerte in aer liber la baza zidurilor orasului. Biserica Santo Antonio este captusita de numeroase sculpturi
in lemn, acoperite cu aur adus din Brazilia. Aceasta cladire din secolul 15 este faimoasa si pentru ca a fost prima piata
de sclavi Africani din Europa.
Portugalia in general si regiunea Algarve in special ocupa un loc de frunte in preferintele jucatorilor din intreaga
lumea datorita terenurilor intinse de foarte buna calitate si hotelurilor care oferta pachete combinate cazare +
inchiriere echipament golf. Pentru multi, Algarve este destinatia perfecta pentru golf tot timpul anului beneficiind de
un climat favorabil acestui sport in orice luna.

Pentru grupuri, statiunea Vilamoura este cea mai potrivita – ofera numeroase posibilitati de distractie in zona
marina si, de asemenea, detine 7 terenuri de golf.

Excursii optionale ALGARVE

SEVILLA (o zi intreaga)
Capitala Andaluziei, Sevilla este o mostra din splendoarea Spaniei. Celebra pentru arhitectura si istoria sa, Sevilla este
un oras modern, cosmopolit a carui vizita nu trebuie ratata. In timpul turului veti admira cladirile construite pentru
Expo’ 92, Bazilica Macarena, cartierul evreiesc, Piata Spaniei, Parcul Maria Luisa. Inainte de intoarcerea in Algarve,
excursia permite timp liber pentru pranz si vizita individuala a vestiteti catedrale gotice si a Palatului Alcazar.
Distanta Albufeira – Sevilla: 230 km.
LAGOS & SAGRES (excursie de jumatate de zi)
Aceasta excursie va ofera sansa de a afla mai multe despre Era Descoperirilor portugheze. In Lagos se viziteaza
biserica aurita Sf Anton si prima piata de sclavi din Europa. Vom admira Ponta da Piedade, o formatiune spectaculoasa
de stanci. In drum spre portul din Sagres veti admira fortareata din secolul XV. Veti ajunge apoi la cel mai sud-vestic
punct al Europei, Capul Sf. Vincent.
TUR ISTORIC AL REGIUNII ALGARVE (o zi intreaga)
Excursie complexa in care veti avea ocazia sa vedeti ramasite ale ocuparilor maure si romane, dar si frumoase peisaje
montane. Veti vizita castelul si catedrala din Silves, veti urca pe Muntele Monchique pana la Foia, cel mai inalt punct din
regiune pentru o degustare de vin si fotografii panoramice. Dupa pranz, veti vizita pitorescul oras Lagos si prima piata de
sclavi din Europa, biserica aurita Sf Anton. Veti ajunge la “sfarsitul lumii” – cel mai sud-vestic punct al Europei

- unde veti vizita cel mai bine construit far din Europa si in portul pescaresc Balleira. Drumul trece pe langa Fortaleza –
locul unde Henry Navigatorul a format scoala de exploratori care a demarat Era Descoperirilor de acum 500 de ani.
LISABONA (o zi intreaga)
Intrarea in capitala Portugaliei se va face pe faimosul pod suspendat „25 Aprilie” construit deasupra raului Tejo. De
pe pod veti putea admira monumentul inchinat lui Isus Mantuitorul ce vegheaza deasupra orasului. Pe parcursul
turului de oras veti avea ocazia sa admirati principalele obiective: Turnul Belem – simbolul orasului; Manastirea
Jeronimos – arhitectura manuelina, gotic tarziu; Monumentul Descoperirilor Marine; cartierul evreiesc. Timp liber
pentru cumparaturi, urmat de un tur in zona Expo’98. Iesirea din Lisabona se va face pe podul Vasco da Gama, cel
mai lung pod din Europa. Distanta Albufeira – Lisabona: 260km

TURUL ZONEI DE EST (o zi intreaga)
Excursia incepe cu vizitarea celui mai important oras din zona si capitala Provinciei, Faro. Veti admira centrul vechi
cu cladiri din secolul 13, Capela Oaselor si Biserica Carmo. Urmeaza apoi orasul Olhao, important centru pescaresc si
Tavira renumit pentru castelele si bisericile medievale, precum si pentru faimosul pod roman din secolul 14. Excursia
continua cu vizita statiunilor Monte Gordo so Vila Real de Santo Antonio situate la granita cu Spania.
FÁTIMA (o zi intreaga)
Fatima este un binecunoscut centru crestin unde se spuna ca, in anul 1917, Fecioara Maria s-a aratat unor copii de
ciobani. Excursia incepe cu vizita satului unde s-a aratat Fecioara. Dupa aceasta vizita, timp liber pentru participarea
la slujba de la Basilica Maicii Domnului sau pentru plimbari individuale. Distanta Albufeira – Fatima: 350 km

