
Vrijdag 25 januari.  Omdat het weer spannend werd met de stroomvoorziening werd besloten een flinke ruk 

te maken. Nabij Sevilla bood een camperbedrijf vrije plaats met muntstroom en sani-voorziening. Met slechts 
11 km fout-rijden (domme navi!) werd het bedrijf gevonden. Het lag in erg afgelegen en in een 
onaantrekkelijke omgeving. Geen punt: Dan maar weer eens grote schoonmaak en verder een rustdag. 
We snuffelden nog rond in het camperbedrijf maar konden niets vinden dat we echt nodig hadden. 
De volgende dag zouden we de voorlopig laatste stop in Spanje maken om zondag door te stomen naar 
Portugal. 
 
Zaterdag 26 januari. Nadat we weer vol stroom en water zaten en de cassette geleegd hadden vertrokken 

we in redelijk dichte mist richting west. Hierbij reden we het randwegsysteem rond Sevilla. Dit is echt een 
grote stad! Voorbij deze stad trok de mist op en was het weer genieten van de aardige route. Een heel groot 
gebied met olijfgaarden, aardbeienkwekerijen en andere tuinbouwactiviteiten. De weg was uitstekend dus het 
schoot lekker op. Kort voor de overnachtingsplaats stopten we in Huelva bij de Lidl voor het gebruikelijke 
provianderen. De weg van Huelva naar Punta Umbria, de beoogde 
standplaats, voerde door een mooi natuurgebied met uitgestrekte 
pijnboombossen en vrij lange viaducten. 

Alweer een vrij, gratis standplaats op een 
steenworpje van een aardig strand. en 
een lange wandelpier waar veel 
hengelaars actief waren. 
Hier vonden we veel schelpen en in vele 
variaties. Vooral de Jacobsschelpen 
waren sterk vertegenwoordigd. Ook troffen we hier veel sepia, het zachte 
skeletbeen van een inktvissoort dat in Nederlandse dierenwinkels verkocht 
wordt als piksteen voor de vogels. 

We probeerden ook in het dorp nog iets leuks te ontdekken maar dat was vergeefse moeite. 
In de avonduren werden we nog verrast door mooi flamenco-achtig gezang en geklap van een viertal jongelui 
die zich op het strand uitleefden. Een applaus van onze kant werd gewaardeerd! 
De nacht verliep rustig en we droomden al een beetje wat Portugal aan moois te bieden zou hebben…… 
 
Zondag 27 januari. We waren vrij vroeg aan het rijden, nieuwsgierig naar het volgende, voor ons nieuwe 

land: Portugal. Dankzij “Schengen” was de grenspassage een wassen 
neus. Via een fraaie brug over de grensrivier (op dat moment niet 
indrukwekkend breed) reden we Portugal binnen. 
Achteraf leerden we dat we direct bij het binnenrijden ‘iets’ hadden 
moeten regelen ivm de tolwegen. Men heeft hier een electronisch 
systeem, hoe dit precies werkt hebben we (nog) niet begrepen. 
Het zou bovendien alleen werken gekoppeld aan een creditcard en die 
was……….. 
Kort na de grens lag het plaatsje Castro Marim, hier waren 

ruimvoldoende camperplekken. Er was ook sanivoorziening maar geen 
stroom. Gratis. Dat wel. 

Boven het stadje lagen twee burchten. De oudste lag het meest 
uitdagend dus besloten we deze te gaan bezoeken. Tegen een geringe 
entree mochten we een paar eeuwen terug in de tijd. Heel leuk was een 
Portugees meiske dat in een prinsessenjurk rondliep. We begroetten 
haar met een diepe buiging en daar reageerde ze erg leuk op. We 
vroegen haar ouders of ze jarig was maar dit was niet het geval. Ze had 
haar deftige jurkje speciaal aan omdat ze de burcht gingen bezoeken.  
Ook hadden we nog een leuke en leerzame babbel met twee aardige 
landgenoten. We vonden het verrassend dat het, net over de grens, een 
totaal ander beeld was qua stadje maar ook qua landschap dan Spanje. 
We begrepen toen al waarom veel medecamperaars zo graag naar 
Portugal reizen, zeker als het gaat om overwinteren. 
 



Maandag 28 januari. Gedreven door nieuwsgierigheid naar nieuwe streken, steden en stadjes waren we 

alweer vrij vroeg aan het rijden. We mikten op Olhão want daar zou weer een gratis standplaats zijn, kort aan 
de haven en het strand. Onderweg kochten we bij een tankstation voor € 20,= het recht om 3 dagen gebruik 
te maken van de autosnelweg. De man bij het tankstation sprak, dit was een verademing, uitstekend Engels. 
De mooie snelweg voerde alweer door een mooi landschap waar vooral de veelkleurigheid in de rotsen en 
bodem opvielen. Schakeringen tussen dieprood via warm terracotta naar lichtbeige. 
De standplaats in Olhão was niet denderend maar het kon er mee door. Redlijk hutjemutje op elkaar en vlak 

langs een erg drukke weg, bereden door Portugezen die iets gejaagds over zich krijgen als ze een stuur in de 
handen hebben. Met 80 kmh door de bebouwde kom moet volgens hen makkelijk kunnen! 
Eerst maar even brunchen en toen aan de wandel.  
Op de aardige boulevard zagen we monumenten die 
gedecoreerd waren met afbeeldingen op aardewerk tegeltjes. 
Versieringen met dit soort tegels kom je op veel plaatsen tegen. 
Ook vonden we een overdekte markthal, altijd leuk om door te 
struinen. Men vind er groente, fruit, vlees en vis. 
De presentatie van de voor ons exotische vissoorten is mooi om 
te zien. Vlees wordt bijna altijd in grote stukken gepresenteerd, 
zeker geen panklare porties zoals wij dit gewend zijn. 
Ook standjes met olijven in 1001 variaties en vele soorten 
noten, kruiden en zaden komt men er tegen. 
De haven: Ook altijd leuk om te bekijken. Geen grote 
zeeschepen, nee, juist kleine vissersbootjes en plezier-
vaartuigen  maken het beeld leuk.  

Na de boulevard gingen we door het stadje terug. Wat een totaal 
ander karakter! Ook hier vindt men mooie, met tegelwerk versierde 
gevels. Helaas ook nogal wat vervallen huizen want ook in Portugal 
proef je de crisis duidelijk. 
Een karakteristieke kerk werd bewaakt 
door ooievaars die zich bovenop de 
gevel genesteld hadden. 
Het is vrij opvallend dat er gebieden 
zijn aan de Algarve waar concentraties 
van ooievaars te zien zijn. 
In de late namiddag gingen we naar de 
Intermarché, een grote supermarkt op 

ongeveer ’n kilometer van de camperplek. Hier ontdekten we een Phonehouse-
vestiging. Natuurlijk even kijken of we hier iets over prepaid internet in Portugal 
konden vinden. Een charmante verkoopster deed in prima Engels haar uiterste 
best om ons te adviseren. Toen we vertelden dat we inmiddels al twee dongels hadden stelde ze voor om 
deze te halen, dan zou ze kijken of deze simlock-vrij waren. Dus stevig aan de wandel, op en neer naar de 
camper. De verkoopster was zeker een kwartier bezig om onze dongels te testen maar moest ons 
teleurstellen. Okee. Dan dongel nummer drie in de collectie en 15 uren internet tegoed. Fred ook weer happy! 
Het was even stoeien om dongel en laptop vriendjes te laten worden maar uiteindelijk lukte dit toch wel. 
Ruim 45 mailtjes doorwerken en  daarna wat mailtjes verzenden. Zo krijg je de avond best om! 
De nacht beloofde niet veel goeds want de drukte op de weg nam nauwelijks af. We waren gelukkig gezond 
moe zodat we toch de benodigde uren slaap kregen. 
Dinsdag en woensdag 9 & 10 januari. We hadden het wel gehad met Olhão dus waren vrij snel weg. 
Vandaag zouden we naar Lagos rijden, nog steeds aan de zuidelijke Algarve. De beoogde CP bij een groot 

sportcomplex werd makkelijk gevonden. Er moest hier een vergoeding van € 3,= per dag betaald worden 
maar daarvoor was er prima sani en zelfs mooi verzorgde toiletten die tot het middaguur open waren. De 
ligging was overwegend rustig, alleen als sportievelingen naar de training gingen reden ze, vaak pittig hard, 
over de CP. Jammer maar geen ramp. We besloten deze dag de fietsen maar weer eens aan het werk te 
zetten en fietsten langs de boulevard naar een verderop gelegen vestingswerk.  
 



En hier zakten onze monden open: Wat een prachtige kust! Fietsen op slot en aan de wandel. Een 
opeenvolging van baaitjes, ingesloten in bizar gevormde rotsen in prachtige kleuren. Hier en daar een tikkeltje 
spannend vanwege de waarschuwingen voor vallend gesteente maar met de nodige omzichtigheid ging het 
prima. Het reisverslag bevat misschien iets teveel superlatieven maar het is zoals wij het beleefden. 
De foto’s kunnen onze beleving wellicht duidelijk maken……. 

     
 

     
Het stond voor ons al vast dat we twee dagen in Lagos zouden blijven! 
Op de woensdagavond werd hoog beraad gehouden en de knoop al gedeeltelijk doorgehakt: De volgende 
dag zouden we naar Aljazura rijden. Daar ligt een bedrijf, gespecialiseerd in zonnepanelen, waarvan we zo 
vaak positieve verhalen gehoord hebben (en niet alléén tijdens deze lange toer!) dat we maar eens zouden 
gaan informeren. 
 
Donderdag 31 januari. In redelijk rap tempo reden we naar Aljazur, gelukkig niet zo snel dat we toch van 

het mooie landschap konden genieten. Iets buiten het stadje lag FF Solar, het gezochte bedrijf. 
We hadden veel geluk want men kon ons gelijk helpen. In goed overleg met een prima Engels sprekende 
monteur besloten we zowel een zonnepaneel als een tweede boordaccu aan te schaffen. 
 



Met de perfect Duits sprekende kantoordame werd, met enige omhaal, de betaling geregeld terwijl de 
monteur al druk bezig was om een en ander te monteren. Een plezier om te zien hoe geroutineerd de man 
werkte. Desgevraagd vertelde hij ruim meer dan 1.000 panelen opgebouwd te hebben! 
Na iets meer dan twee uur was alles netjes gemonteerd en uitgelegd en konden we met een geruster hart 
onze reis vervolgen. Stroom zou nu geen problemen meer opleveren, tenzij we heel donkere dagen zouden 
krijgen. Toen we na twee kleine uurtjes tuffen op de volgende stek aankwamen was de elektrische 
huishouding al mooi op peil.  

Eindelijk ging Fred ook met meer vertrouwen nu vrij staan. 
En vrij staan werd het! Rondom de uitstekende rots die onze 
parkeerplaats was daverden en donderden de machtige golven.  
Terwijl we een stevige en schitterende wandeling maakten 
werden in de camper de accu’s en de laptop verder opgeladen. 
Wat een prettig gevoel om bij terugkomst te zien dat we ruim 
voldoende stroom hadden. 
Tijdens de nacht was het wel wennen: Het voortdurende gebulder 
van de golven, hard maar veel prettiger dan verkeerslawaai. 
Alweer een onvergetelijke dag werd aan het lijstje toegevoegd. 
 
 
 

Vrijdag 1 februari. Vandaag zouden we wat 

meer het binnenland intrekken. Uit onze 
verzamelde gegevens prikten we Coruche. 

De rit was weer boeiend. Landschappelijk is 
Portugal erg mooi. De wegen zijn rustig al laat 
het wegdek regelmatig te wensen over. Hier 
moet wel bijgezegd hebben dat we ook hier de 
tolwegen vermeden, ons 3-dagen-tegoed was 
inmiddels opgebruikt. Er wordt hard gewerkt 
aan het autowegennet. Onze atlas uit 2012 en 
het navisysteem wisten hier geen raad mee. 
Waarschijnlijk hebben we toch wel kleine 
stukjes tolweg gereden maar dit in onschuld… 
Coruche werd toch gevonden en we vonden 
een standplaats met sani-voorziening. 
Stroom was niet voorhanden maar wat wil je, de plaats was gratis. De directe buurman was een Lidl. 
Na wat inkopen gingen we aan de wandel om het stadje te verkennen. Goed voor de beenspieren, veel moois 
konden we niet vinden. Het werd dus een lange puzzel en leesavond na het genieten van een lekkere paella 
van de Lidl. Weer een studie van de gegevens, in dit geval van Jan en Simonne, gaf ons de inspiratie om het 
aquaduct bij Tomar te gaan bekijken. Dit werd dus ons doel voor de zaterdag. 
 
Zaterdag 2 februari. We werden erg vroeg gewekt door ijverige lieden die begonnen met de opbouw van de 

markt. Omdat we niet wisten of we nog wel langs konden als de markt gereed was gingen we dus maar vroeg 
op weg. Het moest nog acht uur worden toen we al reden. Even buiten Coruche zagen we een Intermarché, 

natuurlijk weer voltanken. Dit scheelt al gauw een cent of tien per liter. 
Via nogal wat klimmen en dalen en veel bochtenwerk bereikten we 
Tomar en volgden de borden naar het aquaduct. En wat voor aquaduct! 
Zowel qua lengte als qua hoogte erg indrukwekkend. We hebben er ruim 
twee uur rondgedoold om het aan alle kanten te bekijken. 
Er was een soort van camperplaats maar die kon niet echt bevallen. 
Bovendien was de dag nog jong dus besloten we ook maar in Tomar-
stad te gaan kijken. Ook daar zou een parkeergelegenheid zijn waar ook 

overnacht mocht worden. Dit bleek een verzameling kuilen te zijn die met 
grind aan elkaar verbonden waren. Okee, laten we eerst maar gaan 
wandelen om de boel te verkennen. 



Het bleek een mooie stad te zijn. We konden ons weer vergapen aan mooie en karakteristieke gebouwen. 
Ook in de stad was er geraffineerd met de waterstromen omgegaan. Een stelsel van dammen en dammetjes 
zorgde dat het water op de gewenste plaatsen kwam.  

     
 

     
Het werd ons steeds meer duidelijk: Tegels, tegeltjes en tegelmosaïken vormen een belangrijk onderdeel van 
de Portugese cultuur. Je komt het overal tegen en het een is nog mooier dan het ander. Erg groot was de 
verleiding om iets van dit moois mee te nemen maar toen kwam de gebruikelijke vraag: “Waar laten we het?” 
Onze benen en voeten vertelden ons dat we genoeg over de kleine-keien-stoepen gelopen hadden. Daarom 
maar terug naar de camper om daar het besluit te nemen om het kuilenveld te verruilen voor een, zoals 
vermeld in de stukken, mooie camperplaats in Fatima. Niet zo ver rijden, dus maar gedaan. 
We hadden wel eens iets gehoord over Fatima maar wisten er het fijne niet van. Benieuwd, dus! 

Om er te komen moest er hier en daar stevig geklommen worden. Er zaten hellingen tussen van meer dan 12 
a 13%. Dat was stevig werken voor de camper en haar voerman. 
De plaats Fatima werd bereikt, de camperplaats gevonden en daar zakte weer eens onze monden open. 
Een enorme kathedraal met bijgebouwen en een geweldig groot voorterrein met overal beelden. 
Bleek dat we bij de meest bezochte bedevaartplaats van Portugal waren. Het Lourdes van Portugal. 
We zijn niet religieus maar hier kwamen we toch wel onder de indruk. Het was er nu vrij rustig maar met 
hoogtijdagen komen hier 100.000-den pelgrims. 

   
 
 



Het zal er wel bij horen: Tientallen winkeltjes, afgeladen vol met 
allerhande religieuze artikelen. Het was merkwaardig dat er kaarsen in 
de vorm van ledematen en organen te koop werden aangeboden. 
Het zal zijn om de gebeden van de gelovigen kracht bij te zetten maar bij 
ons kwam het wat luguber over. 
In een grote glazen wand waren bijbelse teksten in alle denkbare talen 
weergegeven. Het was zoeken, maar er stonden ook Nederlandstalige 
teksten bij. 
Nogmaals, wij zijn niet religieus maar kwamen toch onder de indruk, 
vooral door de devote sfeer die er heerste. 
Voor een speciale ruimte stonden mensen in de rij om hun kaarsen op te 
steken. De hier ontwikkelde warmte zou een kleine elektracentrale 
draaiend kunnen houden. 
Omdat Fatima op 400 meter hoogte ligt werd het in de loop van de 
avond pittig koud en waren we blij met onze extra dekens! 
 
Als onderdeel van de avondroutine werd de volgende standplaats 
uitgezocht. We zouden naar Figueira de Foz gaan waar een grote gratis 
camperplaats direct aan het strand ligt. Onderweg zouden we een 
tussenstop maken in Batalha waar een kloosterkerk ligt die op de 
Unesco Werelderfgoedlijst staat. Wilden we natuurlijk gezien hebben. 
Dat vastgesteld hebbend gingen we letterlijk onder de wol. 

 
Zondag 3 februari. We werden gewekt door luid gebeier van de klokken die zich vanwege de zondag extra in 
de uitsloving wierpen. Niet lang gedraald: Direct na de koffie Fatima verlaten. Camper en chauffeur moesten 
er weer goed tegenaan, hier en daar wat puzzelend omdat de navigatie het soms ook niet meer wist. 
Co-piloot Els was druk in de weer om op de kaart uit te zoeken hoe we moesten rijden en corrigeerde, daar 
waar nodig, de navi. Nog vroeg in de ochtend bereikten we Batalha. 

Unesco heeft er goed aan gedaan om de kloosterkerk, nee, -kathedraal op 
het lijstje te zetten. Wat een indrukwekkend bouwwerk. 
We hadden ruim 2 uur nodig om het te bekijken. Vooral heel veel kleine 
details maakten het interessant. 

We waren aangenaam verrast 
te zien dat het interieur vrij 
sober was. Wel mooie glas-in-lood-ramen, extra 
mooi vanwege het invallend zonlicht. 
Jammer dat de camera hier niet echt goed mee 
overweg kon, we moeten het met onze 
herinnering doen. 
Toen we onze uitgebreide ronde gemaakt hadden begon het 
merkbaar drukker te worden. Els kocht nog een portie merengue en een honing-pindakoek, kennelijk een 
specialiteit van de streek. Nog een wandelingetje door het kleine stadje dat ri jkelijk voorzien was van 
souvenirwinkeltjes. Mooie spullen maar we hielden ons maar weer in. Alleen al voor de reis naar huis van hier 
uit zouden we nog zo’n slordige € 300,= a 350,= diesel moeten kopen. 
Adieu Batalha, we gingen weer verder. Na de nodige kilometers door de binnenlanden met heel veel 
eucalyptus- en pijnbomen ging het weer richting Atlantische kust.  
Hierover meer in volgend deel. 


