Via Verde

Portugalia i Atlantyk
Modlin –> Lizbona, poniedziałek 13.05 –> 16.15
Lizbona –> Modlin, poniedziałek 16.40 –> 21.40
Dzień 1: Lizbona
Przylot do Lizbony. Przejazd pociągiem do Setubal. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2: Setubal – Santiago do Cacem 78 km, 490 hm
Odbiór rowerów. Rozpoczynamy wycieczkę od przeprawy promowej na półwysep Troia. Dalej płaski
etap ze znikomym ruchem samochodowym. Możliwość plażowania, jeśli
będzie pogoda i nastrój. Przed samym noclegiem podjazd – miejscowość Santiago do Cacem
znajduje się na wzniesieniu.
Dzień 3: Santiago do Cacem – Almograve 58 km, 310 hm
Zjeżdżamy do sympatycznego nadmorskiego miasteczka Porto Covo. Etap prowadzi wygodną,
przeważnie płaską, drogą asfaltową. Mijamy Vila Nova de Milfontes, spokojną miejscowość z
rozległą plażą, oblewaną olbrzymimi falami – raj dla surferów. Kolejnym przystankiem będzie
Almograve.
Dzień 4: Almograve – Aljezur ok. 60 km, 540 hm
Na trasie bezludny przylądek Sardao, z latarnią morską oraz bocianimi gniazdami usadowionymi
na klifach. Kontynuujemy wyprawę wzdłuż wybrzeża terenami należącymi do Parku Narodowego
Południowo-Zachodniego Alentejo. Krajobraz będzie się zmieniał. Pojawią się nieco bardziej
wymagające wzniesienia. Po drodze zwiedzamy Odeceixe, kolejne klimatyczne miasteczko z
fantastyczną Taberną de Cabao, z pysznymi lokalnymi specjałami. Według rankingów to właśnie tu
jest najpiękniejsza plaża Portugalii. Sprawdzimy czy rzeczywiście. Dzień zakończymy w Aljezur.
Dla chętnych dodatkowa pętelka wzdłuż wybrzeża.
Dzień 5: Aljezur – dzień wolny
Dzisiaj można pójść na wycieczkę pieszą lub zrobić fakultatywną wycieczkę rowerową do
górskiego miasteczka Monchique (pętelka 73 km 1160 hm)
Dzień 6: Aljezur – Villa do Bispo 44 km, 420 hm
Trasa coraz bardziej górzysta, krajobrazy coraz bardziej dzikie a okolica bezludna. Urwiste
klify, spienione fale niezmiennie urzekają. Po drodze miasteczko Carrapoteira z uroczą wegańska
knajpką. Stąd możliwość pieszej wycieczki. Dla chętnych po południu (dodatkowe 30 km) naszym
celem jest miejsce najdalej wysunięte na południowy zachód w Europie – przylądek Św.
Wincentego z XIX -wieczną latarnią morską zbudowaną na 75-metrowym klifie. Krajobraz jest
coraz bardziej surowy, wiatr daje się we znaki, czujemy potęgę Oceanu. Zwiedzimy również
miasteczko Sagres, z XV-wieczną fortecą.
Dzień 7: Villa di Bispo – Lagos 32 km, 390 hm
Będziemy jechać przez miejscowości zdominowane przez Brytyjczyków – tutaj zamieszkują na
czas zimy – wzdłuż południowego wybrzeża Portugalii udamy się w kierunku Lagos. Zdanie rowerów
i przejazd koleją do Lizbony.
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Dzień 8: Lizbona
Zwiedzanie jednej z najpiękniejszych europejskich stolic.
Poranne zakupy w Lizbonie, powrót.
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