
najaar in de Algarve (P)        
 

september 2022 9-daagse  groepsreis             v.a. € 1599,-      

 

 
 

et zuiden van Portugal biedt tijdens het najaar uitstekende kansen om volop te genieten van o.m. de vogeltrek naar 
Afrika. In de Algarve ontmoeten we daarnaast tal van prachtige soorten (roof-)vogels, andere migranten en lokale 
gasten. Ook is het nog aardig weer, met temperaturen rond of dik boven de 20°C. Gedurende onze bijzondere 

negendaagse ontdekkingsreis bezoeken we diverse natuurreservaten van naam en faam. Voor de vogeltrek gaan we drie 
dagen naar het uiterste zuidwesten, rond Sagres, bij de Cabo São Vicente. Daarna verblijven we twee dagen in de zuidelijke 
Alentejo, in Castro Verde. We proberen daar tal van interessante vogels te ontmoeten die thuis horen in de weidse semi-
steppen. Tot slot reizen we naar het kustplaatsje Albufeira. Vanuit ons royale hotel daar, bezoeken we een keur aan 
toplocaties in het midden en oosten van de Algarve. Kortom: een gevarieerd reisprogramma voor de ware vogelaar! 

 
VERNIEUWD  reisprogramma: dag 1: onze vliegreis van 

Amsterdam/Schiphol brengt ons naar Faro, Portugal. Na aankomst 
halen we op de luchthaven onze minibus op en zetten we koers naar 
Sagres (1,5 uur, 120 km., 3 overnachtingen in eenvoudig hotel). We 
bevinden ons dan op het  zuidwestelijkste puntje van ‘Iberia’. 
Afhankelijk van ons vluchtschema  kunnen we ’s middags rond Sagres 
nog de vogeltrek beleven. Te denken valt aan Visarend, Vale Gier, 
Bruine Kiekendief, misschien Havikarend, Buizerd, Raaf, Zwarte 
Spreeuw, Cirlgors, Alpengierzwaluw, Grote Gele Kwikstaart, Veld- en 
Boomleeuwerik, Sijs óf Appelvink. 
 

 
vogeltrek observeren vanaf de trektelpost Monte da Cabranosa bij Sagres 
 

dag 2: ’s ochtends maken we op de Atlantische Oceaan een boottocht 
van 2½ uur, speciaal gericht op het ontdekken en waarnemen van 
zeevogels: een ‘pelagic trip’. Doelsoorten zijn: Kuhls/Scopoli’s 
Pijlstormvogel, Grote, Grauwe, Noordse en Vale Pijlstormvogel, Wilsons 
en gewoon Stormvogeltje, Jan-van-gent, Grote en Kleine Jager. Die 
worden naar de boot gelokt met chum; een mix van gemalen vis en 
visolie. Tijdens deze ware ontdekkingstocht met de firma SeaXplorer 
Sagres maken we ook kans op ontmoetingen met dolfijnen: Tuimelaar, 
Orka, Grijze, Gestreepte en Gewone Dolfijn en walvissen: de Gewone 
Vinvis.  Het wordt een unieke tocht met verschillende van de genoemde 
soorten; zeker niet álle genoemde soorten. ’s Middags bezoeken we het 
vermaarde vogeltrektelpunt Monte da Cabranosa. Hierbij hebben we 
opnieuw kans op diverse prachtige soorten roofvogels, andere 
migranten en lokale gasten: Grijze Wouw, Slangenarend, Blauwe 
Kiekendief, Torenvalk,  ’n late Wespendief, Europese Kanarie, Blauwe 
Ekster, Zwarte Ooievaar óf Grote Lijster. We verblijven, net als gisteren 
en morgen, enkele uren op de trektelpost. 
 
dag 3: ’s ochtends observeren we vanaf de westkant van Cabo São 
Vicente de aanwezige kust- en zeevogeltrek vlak voor de kust langs. 

Doelsoorten zijn, net als gisteren, pijlstormvogels, meeuwen, jagers, 
stormvogeltjes en genten. We gaan het zien! In de loop van de ochtend 
verplaatsen we voor de laatste keer onze aandacht, kijkers en 
telescopen naar het beroemde Monte da Cabranosa, om geen kans 
verloren te laten gaan op interessante doortrekkers en andere soorten: 
Aasgier, Dwergarend,  Slechtvalk, Boomvalk, Sperwer, Rotszwaluw, 
Alpenkraai, Iberische Klapekster, Blauwe Ekster, Roodstuitzwaluw, 
Goudplevier, Putter óf Goudvink. Later in de middag, als de landtrek 
wat afneemt, bezoeken we de benedenloop van een riviertje, iets 
oostelijker. We maken kans op o.m. Watersnip, Witgatje, Kleine 
Zilverreiger, Bruine Kiekendief, Cetti’s Zanger en Slechtvalk. 
 
dag 4 en 5: na vertrek uit Sagres zetten we koers naar Castro Verde in 
de zuidelijke Alentejo (voor 2 hotelovernachtingen). Na een rit van twee 
uur (155 km.) komen we in het steppegebied aan. Op diverse plaatsen 
maken we op beide dagen korte wandelingen, met open oog én oor 
voor natuur en landschap. En voor de vogels in het bijzonder. We 
bezoeken o.a. Vale Gonçalinho, een natuurgebied in beheer bij de Liga 
de Protecção da Natureza (Liga voor de Natuurbescherming). Hier én 
elders gaan we op zoek naar o.m. Kleine en Grote Trap, 
Zwartbuikzandhoen, Griel, Koereiger, Zwarte en gewone Ooievaar, 
Zwarte en Grijze Wouw, Vale Gier, Monniksgier, Steenarend, Spaanse 
Keizerarend, Bosruiter, Steenuil, Hop, Grote Gele Kwikstaart, Iberische 
Klapekster, Raaf, Zwarte Spreeuw, Spaanse Mus en Grauwe Gors. 
Welke soorten we daadwerkelijk samen gaan ontdekken is niet te 
voorspellen . . .  
 
dag 6: aan het eind van de ochtend vertrekken we naar de kustplaats 
Albufeira, (100 km., een uur) voor een verblijf van  3 nachten in ons luxe  
 

 
de Blauwe Ekster: een graag geziene gast 

H 



 
In de Alentejo ontdekten wij in 2018 groepen Grote Trappen én Kleine Trappen 

 
hotel. Na aankomst bij de kust stallen we eerst onze koffers in het 
hotel. Daarna bezoeken we bij Albufeira Lagoa dos Salgados: een 
‘wetland’ waar we tal van watergebonden soorten kunnen ontmoeten: 
Zwarte Ibis, Flamingo, Dodaars, Kemphaan, Zwarte Ruiter, Steltkluut, 
Lepelaar, diverse meeuwensoorten en andere steltlopers. 
 
dag 7: we gaan langs de kust, ten westen van Faro, vogels kijken bij de 
beroemde Lagoa de São Lourenço en de Ludo zoutpannen. Ze zijn 
onderdeel van de prachtige Waddenachtige zuidkust van de Algarve: 
Parque Natural da Ria Formosa. We gaan hier op zoek naar diverse 
soorten steltlopers, eenden, reigers, meeuwen en sterns: Woudaapje, 
Lepelaar, Kleine en Grote Zilverreiger, Zwarte Ibis, Krooneend, Visarend, 
Dwergarend, Waterral, Purperkoet, Steltkluut, Grutto, Bonte en Kleine 
Strandloper, Geelpoot-, Dunbek- en Zwartkopmeeuw, Lachstern, 
IJsvogel, Cetti’s Zanger (mogelijk zingend), Graszanger, Zwartkopwever, 
Sint Helenafazantje, Sijs en Blauwborst.  
 

 
Grauwe, Noordse en Kuhls Pijlstormvogel bij de boot  (Emile Dirks, Sagres, 2021) 
 

dag 8: in de natuurreservaten rond Castro Marim maken we opnieuw 
kans op diverse mooie Mediterrane vogelsoorten. Langs de 
Guadianarivier, op de grens met Spanje, bezoeken we veelbelovende 
natuurgebieden en reservaten als Cerro do Bufo, Barquinha en Sapal. 
De kans op Dunbekmeeuw, Zwartkopmeeuw en Audouinsmeeuw is 
klein, maar niet uit te sluiten.  
Verder gaan we op zoek naar Flamingo, Lepelaar, Kluut en Steltkluut, 
Zwarte Ruiter, Kemphaan, Griel, Spaanse Mus, Bruine en Blauwe 
Kiekendief, Grutto en Rosse Grutto, Zilver- en Goudplevier, Bonte en 
Kleine Strandloper, Steenloper, Drieteenstrandloper, Wulp en 
Regenwulp. Bovendien is er kans op diverse sternsoorten, waaronder 
Reuzenstern, Dwergstern en Grote Stern. 
 
dag 9: met waarschijnlijk een ochtendvlucht gaan we weer van Faro 
naar Amsterdam. Naar verwachting kunnen we dan terugkijken op een 
welbestede vogelvakantie met geïnteresseerde natuurvrienden. 
 
algemeen: onze vluchttijden van heen- en terugreis zijn nog niet 
bekend. Na het ontbijt (Sagres: 08:00, Albufeira: 07:30) gaan we met 
onze minibus heel de dag op stap. We bezoeken dagelijks een keur aan 
 
 

 
Cabo São Vicente, het zuidwestelijkste puntje van het Iberisch Schiereiland 

natuurgebieden en maken daar te voet rustige ontdekkingstochten van 
zo’n 2 uur. Hierbij staat niet het aantal kilometers en het tempo voorop, 
maar het samen ontdekken, determineren en genieten van vogels en 
natuur. De veldlunch wordt onderweg gebruikt, nadat deze ’s ochtends 
vers is ingekocht. Rond 17:30 uur zijn we meestal weer ‘thuis’. In onze 
accommodaties kan de wifi van variabele beschikbaarheid en kwaliteit 
zijn. In de minibus wisselen we dagelijks van zitplaats. We kunnen 
ongeveer 140 vogelsoorten waarnemen. De in deze brochure en de 
vogellijst genoemde soorten zijn een indicatie, beslist geen garantie. 
 

in vogelvlucht: 

• 9-daagse vliegreis: wo. 21 t/m do. 29 september 2022 

• reiscode: 2212POR   VERNIEUWD PROGRAMMA! 

• maximum aantal deelnemers: 14, vol = vol 
  

 
Dolfijnen zwemmen mee tijdens de ‘pelagic trip’ op de Atlantische Oceaan 

 

• reisleider: Emile Dirks; informatie over deze najaarsreis via: 
emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl    of    tel.: 075 - 6 124 399 

• reissom:  € 1649,- p.p., op basis van gedeelde tweepersoonskamer 
met gescheiden bedden, eigen sanitair 

• ‘vroege vogel’-korting voor deze reis: € 50,- pp;   
voor vroegboekers is de reissom  slechts  € 1599,- pp  

• INCLUSIEF: rechtstreekse Transavia-vlucht Amsterdam - Faro (P) vv; 
handbagage 10 kg en ruimbagage 20 kg pp; transfer luchthaven - 
hotel vv, 8 overnachtingen in 3 hotels; maaltijden: 8x ontbijtbuffet, 
8x diner (rond 19:00 uur, incl. 2 x ’n drankje naar keuze), 8x 
veldlunch; alle vervoer (dag 1 t/m 9) per eigen minibus (zie foto 
linksboven ); alle excursies volgens programma; unieke boottocht / 
‘pelagic trip’ van 2½ uur op de Atlantische Oceaan vanuit Sagres; 
vogelwaarnemingenlijst.  

• onze 3 verblijfsaccommodaties: in Castro Verde: Hotel Aesteva, 
Hotel Navigator in Sagres; in Albufeira: Hotel Vila Galé Atlântico 

• EXCLUSIEF: o.a.: niet genoemde consumpties, eigen uitgaven.   

toeslag eenpersoonskamer (beperkt beschikbaar)  € 249,-     

 

 
Bij Lagoa dos Salgados kunnen tientallen Zwarte Ibissen verschijnen 

 

• Literatuur, aanwezig tijdens de reis:  
‘Gids voor Vogelspotten in de Algarve’, Turismo do Algarve 
‘Southern Portugal’, Hilbers & Woutersen, Crossbill Guide, 2018 
‘Gids van alle zeezoogdieren’, Shirihai & Jarrett, 

‘The 100 Best Birding Hotspots in the Algarve’, Gonçalo, 2020 
‘Birdwatching in Sagres’, Portugese Society for the Study of Birds 
 

• niet vergeten: verrekijker, telescoop!, camera/telelens, vogelgids, 
kleding voor alle weertypen: er kan wel eens een buitje vallen; 
’s ochtends en ’s avonds kan het fris zijn.             

   
 tip: boek tijdig ! 

 
 

 

Stichting Vogelreizen    ·    Nieuwe weg 5    ·    4761 PE  Zevenbergen 
NEDERLAND   ·    BIC: RABONL2U 

IBAN: NL58RABO01234 239 45     ·     K.v.K. Utrecht: S 41186008 
e-mail: info@stichtingvogelreizen.nl       ·        www.stichtingvogelreizen.nl 

 

mailto:emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl
mailto:info@stichtingvogelreizen.nl
http://www.stichtingvogelreizen.nl/

