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Vandra i Portugal  

 
 

Rota Vicentina, 11 nätter 
Porto Covo – Cabo de San Vicente, 9 - 10 vandringsdagar 

 
Detta paket ger dig en unik vandring längs den vackra, men något vilda, kusten i 
sydvästra Portugal. Underbara panoramavyer över havet och naturen tillsammans 
med det milda klimatet bidrar till en vandringsupplevelse du aldrig kommer att 
glömma. Med över 300 soldagar per år, blir denna region ett självklart val för den som 
vill njuta av natur och hav under sin vandring. Den första halvan av paketet ger dig 
fyra dagars vandring längs kustens klippor, genom gamla fiskebyar och längs flera 
idylliska stränder, som enbart kan nås till fots. Dag fem kan du välja på en 
vandringstur bland annat längs Odeceixe strand alternativt ta en vilodag och vila 
benen inför den andra halvan. De kommande dagarna vandrar du längs ”Historical 
Way” som till större delen går längre inåt land, men vid flera tillfällen gör en sväng ut 
till den dramatiska kusten. Du får också möjlighet att uppleva Europas sydvästligaste 
udde, Cabo de San Vicente, där leden slutar. 
 

Höjdpunkter 
• Vackra bukter, färgglada sanddyner, klippor och små fiskebyar 
• Floden Mira 
• Fyren Cabo Sardão  
• Odeceixe strand 
• Panoramavyer över Atlanten 
• Den mytomspunna udden Ponta da Atalia 
• Det öppna landskapet  
• En artrik vegetation 
• Halvön Carrapateira Pontal 
• Europas sydvästligaste udde, Cabo de San Vincent 
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Dag 1 – Ankomst till Porto Covo 
Du anländer till Porto Covo som är känt för 
sina stränder och anknytningar till havet. 
Ortsnamnet kommer ifrån ordet covo, vilket 
syftar till ett fiskenät som används till att 
fånga hummer och krabba.  
 

Dag 2 – Porto Covo – Vila Nova de 
Milfontes 
Efter frukost lämnar du Porto Covo längs 
den vidsträckta stranden som du följer tills 
du kommer fram till ett gammalt slott. Leden 
du följer går genom lös sand som bitvis är 
tung att vandra i så det är viktigt att du har 
gott om tid och ork. Härifrån kan du se ”Ilha 
do Pessegueiro”, en ö med ett litet, gammalt 
fort. Du tar dig upp för klipporna och förbi 
Aivados och Malhão stränder. På vägen får 
du uppleva vackra bukter och kanske även 
en och annan vit stork som bor uppe på 
klipporna. Du når slutligen Vila Nova de 
Milfontes, och ditt boende för natten. Kanske 
du avslutar dagen på restaurang som 
serverar färsk fisk och andra lokala 
specialiteter.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 167 m, 
sänkning: 149 m. 
Utmande vandring (grad 3) - 20 km 

 
 

Dag 3 – Vila Nova de Milfontes – 
Almograve 
Du startar dagen genom att vandra över 
floden Mira. Du ser flodens mynning ut vid 
havet, de små byarna som ligger intill floden 
samt den härliga vegetationen som kantar 
floden och klippkanterna. Väl över på andra 
sidan fortsätter du din vandring längs 
Atlanten en bit innan du vänder inåt landet 
och korsar landsbygden. Du kommer fram till 
Longueira och Almograve samt ditt 
kommande övernattningsställe.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 88 m, 
sänkning: 116 m. 
Medel vandring (grad 3) - 15 km 

 

 
 

Dag 4 – Almograve – Zambujeira do Mar 
Efter en välbehövlig natts sömn och frukost 
tar du dig åter igen ut till kustens klippor. Du 
kommer att vandra längs vackra, färgglada 
sanddyner och upptäcka små fiskebyar. Du 
kan fortfarande få se de vita storkarna, som 
unikt nog bosätter sig här uppe på 
havsklipporna. Utöver de vita storkarna kan 
du bland annat se kajor, pilgrimsfalkar och 
svarta rödstjärtar. Du tar dig förbi fyren Cabo 
Sardão, väl värt ett stopp. Fyren är väldigt 
annorlunda och unik, då den är byggd på fel 
håll. Dörren är riktad mot havet, och fyren är 
riktad inåt land. Du fortsätter några 
kilometer längs de höga klipporna och du 
kommer snart fram till orten Zambujeira do 
Mar, där du ska spendera natten på 
ytterligare ett charmigt boende.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 203 m, 
sänkning: 193 m. 
Utmanande vandring (grad 4) – 22 km 
 

 
 
Dag 5 – Zambujeira do Mar - Odeceixe  
Dagens vandring blir även denna mycket 
vacker. Du upptäcker små öde stränder, som 
knappt går att nå ens till fots. Vissa kan man 
nå genom att klättra ner för rep längs 
kanterna. Stigarna du vandrar på under 
dagen är de flesta skapade av de fiskemän 
som fångat fisk och skaldjur i vattnet intill 
under alla år. Ta en ordentlig titt på de 
sedimentära, robusta klippformationerna. De 
är verkligen något speciellt. Du kommer få 
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vackra vyer över Atlanten och Odeceixe 
strand, som faktiskt är känd för att vara den 
vackraste i hela Portugal. När du närmar dig 
Odeceixe korsar du den flod som separerar 
de två södra regionerna, Alentejo och 
Algarve. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 263 m, 
sänkning: 283 m. 
Utmanande vandring (grad 4) – 18 km  
 

 
Vandring över sanddynerna är bitvis tung i den lösa 
sanden 
 

Dag 6 – Vilodag i Odeceixe 
Idag har du en hel dag att njuta av Odeceixe 
och dess underbara strand. Om du vill kan du 
välja att göra en cirkelvandring som tar dig 
både längs stranden men också en bit längs 
Rota Vicentinas andra markerade led, 
Historical Way. Detta blir en cirkelvandring 
på 13 km.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 104 m, 
sänkning: 107 m. 
Medel vandring (grad 3) – 13 km  
 

Dag 7 – Odeceixe – Aljezur 
Under dagen kommer du att vandra längs 
vattenkanalen Mira samt genom odlingar av 
bland annat majs, jordnötter och tomater. 
Under dagen har du två möjligheter till 
kustvandring, genom att göra avstickare ut 
till havet via Fishermen’s Trail. Den första 
avstickaren är precis i starten från Odeceixe 
och kallas Odeceixe Beach Circuit. Den ger 
dig 5 km extra på dagens totala vandring. 
Den andra avstickaren kommer lite senare 
på dagen och kallas Amoreira Beach Circuit. 
Den ger dig 4 km extra på dagens totala 
vandring.  
 
Sammanlagd höjdmeter (utan avstickare), 
stigning: 123 m, sänkning: 108 m. 
Medel vandring, (grad 3) alternativt 
Utmanande (grad 4) med avstickare – 18 - 
27 km 
 

 
 

Dag 8 – Aljezur – Arrifana  
Idag väntar en kort dags vandring genom 
odlingslandskap, eukalyptusträd och vacker 
natur. Du kan dock välja att göra en 
avstickare ut mot havet även idag, längs 
Fishermen’s Trail. Denna sträcka kallas för 
Ponta da Atalaia Circuit och ger dig 6 km 
extra på dagens totala vandring.   
 
Sammanlagd höjdmeter (utan avstickare), 
stigning: 224 m, sänkning: 184 m. 
Lätt vandring (grad 2) alternativt Medel 
(grad 3) med avstickare – 12/18 km 
 
Dag 9 – Arrifana – Carrapateira  
En dag i bergens och dalarnas tecken. Du får 
uppleva både Canal beach, 
häpnadsväckande klippor och den mysiga 
lilla byn Bordeira. Korkek, eukalyptus, vilt 
växande oliver och jordgubbar är också 
något du kan få se längs denna etapp. Nöjd 
efter dagens vandring kommer du fram till 
den trevliga och välkomnande, vitkalkade 
byn Carrapateira där du spenderar natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 413 m, 
sänkning: 500 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 24 km 
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Carrapateira 
 

Dag 10 – Carrapateira – Vila do Bispo   
Efter frukost kan du direkt välja att ta en 
avstickare ut till kusten längs Fishermen’s 
Trail. Avstickaren heter Pontalda 
Carrapateira Circuit och ger dig 10 km extra 
på dagens totala vandring. Vidare inåt land 
vandrar du mot byarna Vilarinha och 
Pedralva längs flodbankar. I täta busk- och 
trädmarker växer arbutus, ljung, viburnum 
tinus, cistus, vild sparris, lagerblad och furze 
ohämmat. Slutligen kommer du fram till byn 
Pedralva, en liten by som för några år sen 
var näst intill övergiven, men som nu har 
blåsts liv i igen genom att göra den till en 
charmig hotell- och pensionatsby. Den sista 
sträckan vandrar du genom en vacker skog 
fylld av tall. Du bor i Vila do Bispo den här 
natten och somnar definitivt ovaggad efter 
en lång dags vandring. 
 
Sammanlagd höjdmeter (utan avstickare), 
stigning: 299 m, sänkning: 206 m. 
Utmanande vandring (grad 4) alternativt 
Krävande (grad 5) med avstickare – 22/32 
km 
 

 
 

Dag 11 – Vila do Bispo – Cabo de San 
Vicente och transfer till Sagres  
Idag vandrar du ut mot Europas 
sydvästligaste udde, Cabo de San Vicente. 
Den andra halvan av dagens vandring kan du 
välja att gå antingen vid kusten längs 
Fishermen’s Trail, eller inåt land längs 
Historical Way. Den totala vandringssträckan 
blir mer eller mindre lika lång oavsett vad du 
väljer.  
 
Väl framme på den magiska platsen Cabo de 
San Vicente kan du nästan höra ekon av 
rösterna från sjömän och pilgrimer. 
Landskapet är platt och vegetationen låg. På 
hösten kan du dessutom se flyttfåglarna i 
området. Härifrån ser du inget annat än 
mäktiga Atlanten, och de blir ett sagolikt 
ögonblick där land slutar och hav börjar. 
Ögonblicket symboliserar också slutet av din 
vandring längs Algarvekusten. När du njutit 
av atmosfären och omgivningen blir du 
upphämtad av en transfer som tar dig till 
Sagres där du ska spendera din sista natt.  
 
Sammanlagd höjdmeter stigning: 96 m, 
sänkning: 103 m. 
Medel vandring (grad 3) - 14 km  
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Cabo de San Vicente 
 

Dag 12 – Hemresa 
Dags för hemresa, såvida du inte fortsätter 
dina äventyr i Portugal.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad 3,4/5 

(utan avstickare) 
• Vandringen varierar från lätt till 

utmanande, 1 dag är lätta, 4 dagar 
medel och 5 dagar är utmanande.  

• Du vandrar främst på klipporna längs 
kusten samt på små vandringsstigar, 
inne på landsbygdsvägar och över 
sanddyner. Sanddynerna är 
bitvis krävande att vandra över 
eftersom sanden är mjuk. Detta har 
också påverkat svårighetsgraden 
som är satt för respektive dag. 

• Total sträcka att vandra är 165 - 203 
km fördelat på 9 - 10 
vandringsdagar. 

 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Är ni 10 personer 
eller flera kontakta oss för offert. 
 
Boende 
Du bor i på charmiga små hotell eller finare 
pensionat längs leden, alla med badrum på 
rummet. 
 
Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 

Vi bokar dig i första hand på platserna som 
nämns i programmet men undantag kan 
finnas på grund av fullbokade hotell. Vi bokar 
dig då på närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. Kostnad för transfern 
kan tillkomma. 
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen Porto 
Covo är: 

• Faro (138 km) 
• Lissabon (170 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet Sagres är: 
• Faro (116 km) 
• Lissabon (324 km) 

 

Transfer från och till flygplatsen 
Önskar du transfer från Lissabon eller Faro 
flygplats till Porto Covo, samt från Sagres 
tillbaka till Lissabon eller Faro titta in på vår 
hemsida för mer information www.vandra.se 
 
Lokala transporter, utresan 
Från Faro flygplats kan du resa med buss till 
Porto Covo, dock med ett byte i Lagos. Du 
kan också behöva en övernattning på vägen. 
Alternativt väljer du att lägga till en privat 
transfer från Faro flygplats direkt till Porto 
Covo. 
 
Från Lissabon flygplats kan du ta dig till 
Porto Covo genom att först resa in till 
Lissabon med buss eller metro och sedan ta 
buss vidare till Porto Covo. Denna buss går 
en gång om dagen på vardagar och 4 gånger 
på helgen. Du kan behöva en övernattning i 
Lissabon innan du reser vidare till Porto 
Covo. Alternativt väljer du att lägga till en 
privat transfer från Lissabon flygplats direkt 
till Porto Covo. 
 

Lokala transporter, hemresan 
Från Sagres till Faro flygplats kan du resa 
med buss och tåg. Från Sagres tar du buss 
till Lagos och sedan därifrån till Faro 

http://www.vandra.se/
http://www.vandra.se/
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flygplats med tåg eller buss. Alternativt 
väljer du att lägga till en privat transfer från 
Sagres direkt till Faro flygplats. 
Från Sagres till Lissabon flygplats kan du 
resa med buss och tåg. Från Sagres tar du 
buss till Lagos och sedan därifrån till 
Lissabon med tåg eller buss. Till flygplatsen 
reser du vidare med buss eller metro. I vissa 
fall kan det vara så att du inte hinner med 
ditt flyg samma dag, och du behöver då en 
extra övernattning i Lissabon. Alternativt 
väljer du att lägga till en privat transfer från 
Sagres direkt till Lissabon flygplats. 
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från Portugal hjälper vi på Vandra till med att 
boka flyg.  
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 

klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
  

Eget ansvar 

All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21  
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat 
Portugal har ett medelhavsklimat och är ett av de varmaste länderna i Europa. I Azorerna och 
Algarve varierar klimatet från subtropiskt till tropiskt, medan bergsområdena i norr har snö. Den 
årliga medeltemperaturen ligger på mellan 13 ºC och 18 ºC syd. Under juli och augusti månad är 
temperaturerna höga, och kan stiga upp till 40 ºC i inlandet och 45 ºC i syd. Vädret under höst och 
vinter är ofta regnigt och blåsigt. 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Rota Vicentina 
Rota Vicentina är en långdistansled längs Portugals sydvästra kust. Rota Vicentina består av två 
delar, the Fishermen’s Trail som följer kusten samt the Historical Way som går främst inåt landet. 
Leden är ett gemensamt initiativ mellan privata och offentliga aktörer som anser att naturturism 
är ett viktigt verktyg för att utveckla regionen. Leden består av noggrant utvalda landsbygds- 
och kustnära vägar/stigar, så att du både kan njuta det väl bevarade kustområdet, men också det 
underbara landskap södra Portugal har att erbjuda. 
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