najaar in de Algarve (P)
26 september - 4 oktober 2023, 9 daagse groepsreis,
richtprijs € 1695

inclusief:
pelagic trip
!

H

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 semisteppen. 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!
Reisprogramma: dag 1: onze vliegreis vanaf Schiphol brengt ons naar
Faro, Portugal. Na aankomst halen we op de luchthaven onze minibus
op en zetten we koers naar Sagres ( ca21/2 uur rijden, 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. B.v. in het
gebied rond Monte da Cabranosa. Soorten als havikarend en vale gier
horen tot de mogelijkheden evenals diverse lijsterachtigen als grote
lijster en beflijster. Andere opties zijn een bezoek aan het net ten
oosten van Sagres gelegen Martinhal, een kleine lagune interessant
voor diverse steltlopertjes en zangvogels als roodborsttapuit en paapje,
of een rit door het zuid westelijke natuurpark om te speuren naar
soorten als Iberische klapekster, blauwe ekster, tapuiten, steenuil en
alpenkraai.

graszanger en kleine zwartkop . Ook zwarte ooievaar wordt hier
regelmatig waargenomen. We verblijven, enkele uren op de trektelpost.

Grote Pijlstormvogel, pelagische tocht (Ton Renniers, Sagres)

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 pelagische boottocht). Doelsoorten zijn: Kuhls
pijlstormvogel, grote, grauwe en vale pijlstormvogel, Wilsons en
gewoon stormvogeltje, Jan-van-gent, grote en kleine Jager. Deze
soorten worden naar de boot gelokt met chum, een mix van gemalen
vis en visolie. Tijdens deze ware ontdekkingstocht vanuit Sagres maken
we ook kans op ontmoetingen met dolfijnen en heel misschien een
walvis of orka. Het wordt een unieke tocht met verschillende van de
genoemde soorten. ’s Middags bezoeken we het vermaarde
vogeltrektelpunt Monte da Cabranosa, een bult in het landschap van ca.
20 meter hoogte. Hierbij hebben we opnieuw kans op diverse prachtige
soorten roofvogels, andere migranten en lokale gasten: roofvogels als
slangenarend, blauwe kiekendief, torenvalk, wespendief , zwarte wouw
of vale gier, en zangvogels als Europese kanarie, thekla leeuwerik,

dag 3: ’s ochtends observeren we vanaf de westkant van Cabo São
Vicente de kust- en zeevogeltrek vlak voor de kust langs. Doelsoorten
zijn pijlstormvogels, meeuwen, jagers, stormvogeltjes en genten. Aan
de rotsige kust zelf ook goede kansen op blauwe rotslijster, orpheus
grasmus en slechtvalk. We gaan het zien! In de loop van de ochtend
gaan we voor een kort bezoek nogmaals naar Monte da Cabranosa
waar we lunchen, om aansluitend te rijden naar een moerasachtig
gebiedje bij Budens voor een mooie wandeling. Soorten die we hier
kunnen treffen zijn o.a. roodstuitzwaluw, ijsvogel, Cetti’s zanger,
watersnip en bruine kiekendief.
dag 4 en 5: na vertrek uit Sagres zetten we koers naar Castro Verde in
de zuidelijke Alentejo (voor 2 hotelovernachtingen). We reizen via de
Serra de Monchique (hoogste punt 902 m boven zeeniveau) waar we
een vogelstop zullen maken en om te lunchen. Soorten die hier kunnen
worden gespot, zijn o.a. blauwe - en rode rotslijster, kleine zwartkop,
en tapuit. Vervolgens rijden we door richting Castro Verde (ca 1,5 uur)
en komen we in het steppegebied aan. Op diverse plaatsen maken we
op komende 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.a. kleine en grote trap,
zwartbuikzandhoen, griel, koereiger, ooievaar, zwarte en grijze wouw,
vale gier, monniksgier, steenarend, spaanse keizerarend, bosruiter,
steenuil, hop, Iberische klapekster, raaf, zwarte spreeuw en Spaanse
mus. Welke soorten we samen gaan ontdekken is niet te voorspellen.

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

dag 6: in de loop van de ochtend vertrekken we naar de kustplaats
Albufeira voor een verblijf van 3 nachten in ons luxe hotel. Na

Cabo São Vicente, het zuidwestelijkste puntje van het Iberisch Schiereiland

de Blauwe Ekster: een graag geziene gast (Ton Renniers, Albufeira)

aankomst bij de kust stallen we eerst onze koffers. Daarna bezoeken
we de net ten westen van Albufeira gelegen Lagoa dos Salgados: een
‘wetland’ waar we tal van watergebonden soorten kunnen ontmoeten:
b.v. zwarte Ibis, flamingo, dodaars, steltlopers, plevieren, lepelaar,
koereiger en diverse meeuwensoorten. Met wat geluk kan ook
knobbelmeerkoet worden gespot. Het omliggende gebied is goed voor
doortrekkende en pleisterende zangvogels.
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 steltlopers,
reigers, meeuwen en sterns en meer o.a. woudaapje, lepelaar,
ooievaar, kleine en grote zilverreiger, visarend, purperkoet, steltkluut,
zwartkopmeeuw, lachstern, ijsvogel, Cetti’s zanger (mogelijk zingend),
graszanger, zwartkopwever, en Sint Helenafazantje . Wanneer er tijd
over is, kunnen we nogmaals de Lagoa dos Salgados bezoeken.

natuurgebieden en maken daar te voet rustige ontdekkingstochten van
zo’n 2 uur. Hierbij staat het samen ontdekken voorop , 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 in ons hotel. In de minibus wisselen we dagelijks van
zitplaats. We kunnen ongeveer 130 vogelsoorten waarnemen. De in
deze brochure en de vogellijst genoemde soorten zijn een indicatie,
beslist geen garantie.

in vogelvlucht:
•
•
•

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

•
•
•
•

•
•
Bij Lagoa dos Salgados kunnen tientallen Zwarte Ibissen verschijnen
(Ton Renniers)

dag 8: vandaag maken we een ca 2½ uur durende boottocht in het
grote wadden/kwelder gebied voor de zuid Portugese kust, het
hierboven al genoemde Ria Formosa. Bij laag water gaan we op zoek
naar flamingo, lepelaar, kluut en steltkluut, kemphaan, grutto en rosse
grutto, zilver- en goudplevier, bonte strandloper, steenloper,
drieteenstrandloper, wulp en regenwulp. Een groot deel van
genoemde vogels gebruikt de drooggevallen zandbanken als rust- en
foerageergebied. Bovendien is er een goede kans reuzenstern en
meeuwensoorten als dunbekmeeuw en Audouins meeuw. Wanneer er
voldoende tijd over blijft maken we een wandeling tussen de
zoutpannen bij Tavira waar we kans hebben op griel een wederom
diverse steltlopersoorten.

9-daagse vliegreis: 26 september tot 4 oktober 2023
reiscode: 2316POR
maximum aantal deelnemers: 14, vol = vol

•

reisleider: Ton Renniers; informatie over deze najaarsreis via:
tonrenniers@gmail.com of tel.: 0619495835
reissom: € 1695,- p.p., op basis van gedeelde
tweepersoonskamer met gescheiden bedden, eigen sanitair
vroegboekkorting voor deze reis: € 50,- pp; prijs € 1645,- pp
INCLUSIEF: rechtstreekse 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 /
van 2½ uur op de Atlantische Oceaan en boottrip op Ria Formosa;
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.
Literatuur, aanwezig tijdens de reis:
‘Gids voor Vogelspotten in de Algarve’, Turismo do Algarve
‘Southern Portugal’, Hilbers & Woutersen, Crossbill Guide, 2018

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 !
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