
Nytåret fejres i Portugal – Tavira og Loulé 
29. december 2020 – 5. januar 2021 

Pris: Kr.10.990,- 

Teknisk rejseudbyder Vagabond Tours. CVR.28114729. Rejsegaran;fonden nr.1642 
Vagabond Tours locale guide: Bruno 
Turleder DVL: Kirsten Brandt, mobil:2398 1917, mail:ki6akwb@gmail.com 

Dagsprogram 

Dag 1: Ankomst Jl Algarve 
Vi ankommer ;l Faro luLhavn, hvorfra der er taxi-transfer ;l hotellet i Tavira.  Om aLenen spiser vi 
aLensmad sammen (-/-/A) 

Dag 2: Vandring i ”Pego do Inferno” 
Om morgenen kører vi ;l Pego do Inferno, hvor dagens vandring starter. Pego do Inferno er et specielt 
sted i nærheden af Tavira - et landdistrikt fuld af en masse frug[ræer (herunder mandel-, oliven-, 
figen- og appelsintræer). I de[e område er der et 3m højt vandfald med en 7m dyb lagune. Dagens 
vandring vil foregå i de[e landdistrikt område. Om eLerdagen kører vi ;lbage ;l hotellet. Dagens 
vandring er 14 km (M/F/-) 

Dag 3: Vandring i Ria Formosa Natural Park 
Vi vandrer fra hotellet og ;l stranden, hvor vi skal med en båd ;l Tavira Island. Når vi ankommer ;l 
øen, går vi langs stranden ;l Barril, som et populært område om sommeren for turisterne. HereLer 
går vi ind mod land ;l Santa Luzia og videre mod Tavira forbi landlige gårde og gennem salt-plante 
områder, hvor der er mulighed for at se flamingoer. ELer dagens vandring tager vi ;lbage ;l hotellet, 
hvor vi fejre nytårsaLen. Dagens vandring er 12 km. (M/F/A 

Dag 4: Vandring i Fuzeta Village (Ria Formosa Natural Park) 
Om morgenen kører vi ;l Fuzeta Village, hvor dagens vandring starter. Fuzeta var og mindes stadig 
som en stemningsfuld fiskerlandsby. Byens arkitektur bevarer stadig mange af sine huse i kubisk form 
med tagterrasser med ballon skorstene. Undervejs på vandringen vil vi gennemgå sporene, som 
smuglere har brug i årene med diktatur i Portugal. Vandringen forgår i Ria Formosas naturparkområde 
og langs havet. Dagens vandring er 12 km. (M/F/-) 

Dag 5: Vandring i ” Trans Algibre walk” 
Dagens starter med en taxi-transfer ;l Riberira de Algibre. Algibre er en lille å, som krydser smukke 
landdistrikter, tradi;onelle gårde og små landsbyer. S;en er for det meste et enkelt sport side om side 
med åen med flot udsigt over floder og vanddæmninger. En behagelig gåtur langs dale og 



naturområde. Vi slu[er vandringen i Paderne, som en tradi;onel landsby med flot arkitektur, hvorfra 
vi bliver kørt ;l vores hotel i Loulé. Dagens vandring er 17 km. (M/F/-) 

Dag 6: Vandring i Loulé 
Dagens vandring foregår i Loulé. Den første del af vandringen foregår i byen og det historiske centrum, 
heriblandt det lokale markedet, slotsmuren, udsigtspunkter, gamle tradi;onelle bu;kker og arkitektur. 
Herfra fører s;en gennem landskabet og ;lbage ;l Loulé. Dagens vandring er 15 km. (M/F/-) 

Dag 7: Vin-vandring dag 
Vandringen i dag fører os ud i landskabet omkring Loulé. Geologiske steder, tradi;onelle gårde og tæt 
ved Middelhavet vil være nogle af alle de smukke steder, vandringen fører os hen. Sidst på turen ender 
vi ved Tor Village, hvor vi besøger en vingård og smager på deres egne producerede vine. HereLer 
kører vi ;lbage ;l hotellet, hvor der vil være afskedsmiddag. Dagens vandring er 15 km. (M/F/A) 

Dag 8: Hjemrejse 
Vi spiser morgenmad, og kører hereLer mod luLhavnen. (M/-/-) 

Dagsprogrammet er udarbejdet på grundlag af de senest 4lgængelige oplysninger. Der 
tages forbehold for ændringer. 

PrakJske detaljer: 

Overnatning 
På denne nytårstur har vi base på to forskellige hoteller, fire næ[er i Tavira og tre 
næ[er i Loué. 
Tavira – Hotel Vila Galé  
Rua 4 Outubro 
362 Tavira – Portugal 
Hotellet er beliggende i en stor have ca. 500m fra Rio Gilaos gamle maleriske bydel. 
Wi-fi + TV og udendørs swimmingpool med liggestole. 

Loulé – Hotel Jardim 
Praca Manuel de Arriga 
8100 – 665 Loule – Portugal 
Tlf: +351 289 413 094 
Wi-fi + TV og udendørs pool med terrasse. 



Nytårsturen byder på syv vandringer fra 12 – 17 km i et let kuperet terræn. Der er ikke 
krav om et højt kondi;onsniveau, da der skal være ;d ;l at opleve landskabet og suge 
indtrykkene ;l sig.  

InformaJon om rejsens pris 

INKLUSIVE 
Flyrejse, København- Faro 
Flyrejse, Lissabon-København 
Overnatning i delt dobbeltværelse  
Morgenmad alle dage. 
Frokost/madpakke dag 2 ,3, 4, 5, 6 og 7. 
Middage inkluderet dag 1, nytårsaLen dag 3 samt dag 7 
Lokal guide: Bruno                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Transport ;l og fra luLhavn 
Transport i forbindelse med dagsvandringerne 
Båd ;l Tavira Island 

Eksklusive 
ALensmad dag 2 + 4 + 5 og 6 
Drikkevarer alle age 
Evt. entréer 
Tillæg for eneværelse Kr.1600,- 

Infomøde: søndag 8.november kl. 10:00 - i DVL-huset, Kultorvet 7, 4.sal. 1175 
København K. 


