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Cocoonen onder de
Zuid-Portugese zon
Lien Fournier en Miguel Titeca droomden al jaren van
een eigen hotelletje onder de zon. Uiteindelijk zetten ze
de stap en ruilden hun vertrouwde West-Vlaanderen voor
het Zuid-Portugese vissersdorpje Ferragudo. En stampten
er met One2Seven een heus designpareltje uit de grond.

WEST-VLAMINGEN LIEN EN
MIGUEL ONTDEKTEN DE
ÉCHTE ALGARVE
Niet dat het koppel – behalve een grote schare
vrienden en familie – in België niets te verliezen had. Miguel, afkomstig uit Roeselare, bouwde een succesvolle carrière als bouwpromotor
uit, en voor zijn Menense partner Lien lag een
beloftevolle toekomst als zangdocente in het
verschiet. Ze dienden dus wel degelijk enkele
moeilijke knopen door te hakken alvorens naar
het zuiden te verkassen.

“Hier kleurt
de hemel
zelfs tijdens
de winter
blauw”

Ferragudo belichaamt voor Lien en Miguel het
beste van twee werelden : authentieke Portugese
charme, op amper een boottochtje verwijderd
van het bruisende Portimão (zie tips). “Het
chaotische stratenplan en de typische daken van
Ferragudo herinneren aan de Moorse periode
hier”, vertelt Miguel tijdens een wandeling door
de stad. “Vroeger stond het hier vol sardienenfabrieken. Dat gaf geuroverlast, waardoor het
toerisme later op gang kwam en Ferragudo een
écht vissersdorp bleef. Dat vertaalt zich ook in
een mooi culinair aanbod. Er liggen 35 restaurants op wandelafstand van One2Seven ! Eén
van onze favorieten is Sueste, een klassiek restaurant pal op de visserskade, waar je de verse
vis zelf voor het uitkiezen hebt. Er is Fim do
Mundo waar de porco preto gegrild wordt op een
laurierstokje, of O Barril waar frango piri-piri,
gegrilde pikante haantjes, geserveerd worden...
Een lokaal wijntje proef je dan weer in Taberna
39, dat gerund wordt door de burgemeester van
Ferragudo. De Portugese keuken heeft ons hart
gestolen : licht, eenvoudig en puur.”

ELKE DAG EEN BLAUWE HEMEL

TUSSEN DROOM EN DAAD
“Acht jaar geleden, tijdens een vakantie in de
Algarve, begon het te kriebelen”, vertelt Lien.
“Een eigen hotel in de Algarve werd onze
droom ; we begonnen een zoektocht naar een
authentieke locatie. Vrienden die al twintig jaar
naar deze streek reizen, wezen ons de weg naar
Ferragudo. En na een aantal bezoeken wisten
we het zeker : dit is het.”
Miguel en Lien vonden er een geschikt stuk
grond, hoog en droog op een heuvelflank, en
startten in november 2008 met de bouw van
One2Seven. In april 2011 was de bouw afgewerkt – “alles gaat hier een stuk langzamer dan
in België” – en konden ze hun eerste gasten
ontvangen. Intussen maakt Lien ook haar muzikale aspiraties waar : ze organiseert zangstages
en optredentjes in en rond Ferragudo.

Vanuit One2Seven ontwaken Lien en Miguel
elke morgen met uitzicht op Ferragudo, de
rivier Rio Arade en de Serra de Monchique, de
vulkanische bergketen die de Algarve tegen
koude invloeden beschermt en zo haar milde
klimaat verzekert. Wat meteen ook de belangrijkste reden is waarom het koppel België achter
zich liet. “Ik had moeite met het grijze, regenachtige weer”, legt Miguel uit. “Hier kleurt de
hemel bijna altijd blauw, zelfs in de winter. ’s
Winters koelt het na vijf uur ’s avonds snel af,
maar overdag stijgt het kwik vlot tot 20°C.”
Of ze dan nooit heimwee hebben ? “Toch wel.
Daarom promoten we tijdens de wintermaanden langetermijnverhuur aan voordeeltarief,
zodat we dan zelf voor een langere periode in
België kunnen verblijven.”
(Ann Welvaert)

PRAKTISCH
TRANSPORT
G Brussels Airlines
vliegt vanuit Zaventem naar Faro,
Ryanair vanuit
Charleroi. Vluchttijd : 2 u. 40 min.
G Ferragudo ligt
op een uurtje
rijden van de
luchthaven.
KLIMAAT
Met meer dan
3.000 zonuren per
jaar is de Algarve
een van de meest
zonzekere bestemmingen in
Europa. De winters zijn mild, in
juli en augustus
blijft het er draaglijk dankzij een
zeebries.

visitalgarve.pt
visitportugal.
com

AANRADERS
PRAIA GRANDE

SILVES EN MONCHIQUE

PRAIA DOS CANEIROS

Lanterfanten op
het strand

Moors verleden en
verkwikkend water

Majestueuze
kliffenwandeling

Ideaal om een dagje te relaxen,
is het vlakbij gelegen Praia Grande, een breed en langgerekt
zandstrand mét speeltuintje voor
de kleintjes. In de gemoedelijke
strandbar Club Nau, een hip
trefpunt voor jong en oud, kun je
elke zondagavond een gratis
liveconcert meepikken.
Verstopt achter een rots herbergt Praia Grande ook Escondidinho : een basic restaurantje –
lees : een barak met wat plastiek
stoelen in het zand – waar je
tussen de Portugezen geniet van
gegrilde sardientjes en de zonsondergang.

Bij hoogtij kun je vanuit Portimão, via een mooi traject langs
sinaasappelvelden en olijfboomplantages, per boot naar Silves
varen (20 euro h/t pp.). Silves is
de voormalige Moorse hoofdstad
van de Algarve. Blikvanger daar
is het indrukwekkende, in rode
zandsteen opgetrokken Castelo
dat hoog boven de witte stad
uittorent. Bezoek je Silves per
fiets of scooter, breng dan een
bezoek aan de Caldas de Monchique, het oudste kuuroord van
de Algarve. Je kan hier woudwandelingen maken tussen het
opborrelende ‘helende’ water.

Vanuit Praia Grande kun je een
prachtige kliffenwandeling maken naar Praia dos Caneiros.
Daar ligt bovendien, pal op het
strand, Rei das Praias : een culinair topadresje in Long Islandstijl
met mooi terras. Laat je niet
afschrikken door het iets formelere uitzicht, ook in wandeloutfit
ben je er van harte welkom. Wie
moe gewandeld is, kan voor 5 à
8 euro per taxi terugkeren. Sportievelingen wandelen verder via
het mooie vissersdorpje Carvoeiro tot in Senhora da Rocha.

Geen spoor van hoogbouw langs het
volledige kliffenwandelparcours.

De grillige kustlijn van
de Algarve verveelt
nooit. Rechtsboven:
Lien en Miguel maakten van de Algarve
hun tweede thuis. (GF)
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TERWIJL JE
IN DE BUURT
BENT...
Het einde van de wereld

EEN WEEKJE VOOR TWEE
IN DE ALGARVE !
One2Seven schenkt een verblijf weg van 5
nachten voor 2 personen, inclusief transfer
vanuit de luchthaven van Faro naar
One2Seven, ontbijt en 20% korting voor
eventuele extra personen (vakantiehuis tot
6 personen). Geldig tot 30 juni 2014.
HOE DEELNEMEN ? q
Stuur tegen uiterlijk 20 september om
23 u. 59 een sms met onderstaande boodschap naar 6649*:
KWPORTUGAL (spatie) het juiste antwoord
op de wedstrijdvraag (spatie) en een antwoord op de schiftingsvraag
WEDSTRIJDVRAAG q
In welk dorpje vind je One2Seven ?
a. Portimão
b. Silves
c. Ferragudo
SCHIFTINGSVRAAG q
Hoeveel correcte deelnames zullen we op
het einde van deze wedstrijd – op 20
september om 23.59 uur – ontvangen
hebben ?

Vakantiewoningen en -kamers
mét de charme van een B&B
One2Seven beschikt over twee gastenkamers
met badkamer, en vier vakantiewoningen (tot 6
personen). Die laatste met telkens drie tweepersoonskamers, keuken, woonkamer, twee badkamers, drie toiletten en dakterras. Het zwembad
en de tuin – met uitzicht op de Serra de Monchique, de haven en de daken van Ferragudo –
nodigen uit tot zalig luieren. One2Seven beschikt over een bar, fitness-, biljart-, speelruimte, sauna, hottub en muziekruimte. Een huurwagen is overbodig : Lien en Miguel halen hun
gasten zonder meerprijs op aan de luchthaven,
fietsen zijn gratis ter beschikking.

OVERWINTERTARIEF
Tussen 5 november 2013 en 15 maart 2014 hanteert One2Seven een overwintertarief van 150
euro per week (excl. kosten, min. 4 weken)
www.one2seven.org

Reglement :
Deelnemen kan tot en met 20/09/2013 om
23.59 uur. – Enkel correct opgestelde
sms’en (zoals hierboven beschreven) komen in aanmerking. – Winnaar is diegene
die een juist antwoord geeft op de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag het
dichtst benadert. Bij ex aequo beslist het
lot bij wijze van trekking door een onschuldige hand. – De winnaar verschijnt in de
krant van 27/09/2013 en wordt vervolgens
persoonlijk op de hoogte gebracht. – Personeelsleden van Roularta Media Group en
hun inwonende huisgenoten kunnen niet
deelnemen aan deze wedstrijd. – Deelnamekost : per sms : € 0,75, max. € 2,25 per
volledige deelname. – Prijs niet uitkeerbaar
in speciën of omruilbaar. – De verwerking
van deze gegevens is onderworpen aan
de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
8 december 1992.

Grillige rotsformaties, verlaten stranden, steile klippen en beschutte
zandbaaien : de kustlijn van de Algarve verveelt nooit. Nog desolater oogt
de Costa Vicentina die zich vanaf de
Cabo de São Vicente, het meest
zuidwestelijke tipje van Europa,
noordwaarts uitstrekt en integraal het
statuut natuurpark geniet. Dit surfers
paradise – er staat steevast een
stevige bries – is ook ideaal voor een
dagje ‘strandhoppen’.
Een must is ook Cabo de São Vicente zelf, dat door de Portugese zeevaarders treffend Fim do Mundo (het
einde van de wereld) werd genoemd : het magisch spektakel van
ruig Atlantisch water dat krachtig op
de metersdiepe rotsen inbeukt, laat
niemand onberoerd. Drie kilometer
verderop lonkt Fortaleza de Sagres,
een uitgestrekt 17de-eeuws verdedigingsbolwerk dat diep in zee uitloopt,
met als hoogtepunt het Venta da
Rosa, een gigantisch windkompas.

Goed geconserveerd...
Een aanrader van formaat is het
Museum van Portimão dat gehuisvest
is in een mooi gerestaureerde 19deeeuwse visconservenfabriek op de
oever van de Arade. Daarin is een
grote sectie gewijd aan de geschiedenis van de visconservenindustrie
die lange tijd de belangrijkste economische activiteit van de Algarve was.
Met stoomcabines, machines, transportbanden, loeiende sirenes en
stoomfluiten wordt die geschiedenis
hier opnieuw tot leven gewekt. In de
voormalige fabrieksciternes maak je
kennis met de onderwaterfauna en
-flora van de Arade. Gratis toegang
op zaterdag tussen 10 en 14 uur.
www.cm-portimao.pt

Groot en klein te water
Naast golfen, paardrijden, wielrennen,
recreatief mountainbiken en avontuurlijke quadtochten maken, valt er
in de Algarve natuurlijk ook heel wat
op het water te beleven. Je kan er
leren surfen of zeilen, rustzoekers
kunnen er met een vissersboot de
grotten invaren of dolfijnen spotten.
Met klein grut of stoere tieners op
stap ? Het gigantische waterglijbanenpretpark Slide and Splash (foto),
op tien minuten rijden van Ferragudo,
biedt vertier voor elke leeftijd : van
een rustige peuterzone tot het meer
beklijvende werk in de Tornado en
Black Hole.
www.slidesplash.com

