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V l a a m se ga st v r i jh e i d i n hi p
va k a nt i e v e rbli j f o n e2se v e n

Actieve far niente
in de Algarve
Sinds april 2011 kun je in het Zuid-Portugese dorpje Ferragudo terecht
in het hippe vakantieverblijf one2seven, dat gerund wordt door het
Vlaamse koppel Lien Fournier en Miguel Titeca. Op een gastvrije
ontvangst en de zon mag je sowieso al rekenen. Maar one2seven pakt
ook uit met een pak ervarings- en ontdekkingsarrangementen. Een
verblijf bij Lien en Miguel mondt uit in een feest voor de zintuigen.
Tekst en foto’s Pe ter Van Oyen

One2seven is het levenswerk van Lien Fournier en
Miguel Titeca, die de Lage Landen in 2010 de rug
toekeerden en zich kwamen vestigen in de zonnige Algarve. Ze waren verliefd op Ferragudo, een
nog vrij authentiek vissersdorpje, waar het dagelijks ritme net iets trager verloopt. In dat dorp dat
evenals grote buur Portimão uitkijkt over de Rio
Arade en de Atlantische Oceaan, lieten Lien en
Miguel tegen een heuvel een hypermodern vakantieverblijf bouwen. Het complex bestaat uit twee
gastenkamers en vier uit de kluiten gewassen vakantiehuizen (van 2 tot 6 personen) die allemaal
in hetzelfde gebouw zijn ondergebracht. Vooral

de vakantiehuizen zijn geschikt voor families of
langdurige verblijven. Ze werden over drie verdiepingen in de hoogte gebouwd en beschikken
allemaal over een ruime woonkamer, een goed
uitgeruste keuken, drie slaapkamers, drie toiletten en twee badkamers. Op iedere verdieping vind
je een zonneterras, terwijl je helemaal bovenaan
kunt verpozen op een dakterras. De strakke, witte
vormen van het complex sluiten naadloos aan op
de typische architectuur van de huisjes in de Algarve. Op de diverse terrassen heeft de gast een
weergaloos zicht over de daken van Ferragudo, de
rivier en het haventje.
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Zintuigen
Lien en Miguel willen hun gasten een onvergetelijke vakantie mét meerwaarde bieden. Door het
persoonlijke en hartelijke onthaal voelt de gast
zich meteen welkom. Zelf zeggen Lien en Miguel
dat ze een beroep willen doen op de zintuigen.
Aan het strak vormgegeven zwembad in de
tuin klinkt loungemuziek, wat je helemaal zen
maakt. Dat is ook het geval in de ‘honesty’ bar,
waar je een drankje kunt nuttigen. In de kelder
vinden de gasten niet alleen een fitness en sauna,
maar ook een relax- en tv-ruimte. Er is een muziekstudio waar Lien, die zangcoach is, zowel
privé- als groepslessen zang geeft.
Hoewel het zalig toeven is in het vakantiecomplex
one2seven, nemen de meeste gasten toch ook de
nodige tijd om de omgeving te verkennen. Leuk is
dat je alles te voet kunt doen. Het centrum van het
vissersdorpje met zijn pittoreske huisjes en pleintjes bevindt zich aan de voet van het vakantiecomplex. Ook het haventje ligt op wandelafstand.
Op de kade brengen vissers iedere dag verse vis
aan, die enkele uren later op het bord komen in
aanpalende restaurants als Sueste.
Even verder op vind je strandpret op het Praia da
Angrinha. Voorbij de klif met daarop het imposante São Joã de Arade-fort wandel je bij laagtij
naar het Praia Grande, waar je kunt chillen in de
strandbar Club Nau.
Indrukwekkend is een langere wandeling over de
kliffen tussen Ferragudo en het Praia dos Caneiros. Bij zonsondergang kun je het lichtspel op de
goudbruine rotsen en de azuurblauwe zee bewonderen. Op het tussen de rotsen ingeklemde strand
van Praia dos Caneiros vind je het afgelegen maar
uitstekende restaurantje Rei das Praias.
Wie iets meer animatie of vertier wil, neemt de
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watertaxi naar Portimão aan de andere kant
van de rivier. Aan de Marina bulkt het van bars,
restaurants en shops. Je kunt er flaneren op de
houten wandelpromenade van de lange Praia da
Rocha. Een feestje bouwen in de talrijke strandclubs als No Solo Agua is ook perfect mogelijk.
Actieve far niente
Niet alleen aan de kust valt er veel te beleven,
ook landinwaarts zal je je niet vervelen. Lien en
Miguel stellen gratis mountainbikes ter beschikking, waarmee je het interland kunt verkennen.
Sinds kort kun je tegen een voordelige prijs in
one2seven ook scooters huren, waarmee langere
tochten kunnen gemaakt worden. We nemen de
proef op de som en snorren richting Silves. Onmiddellijk valt op hoe rustig het wel is in de Algarve, als je de kustlijn verlaat. Op weg naar de
oude Moorse hoofdstad van de Algarve houden
we eerst nog halt bij de Sitio das Fontes, een park
met sprankelende bronnen waar we zo goed als
alleen zijn. In Silves maken we een klim naar het
rode Castelo, dat hoog boven de stad uittorent.
Voor enkele euro’s bezoek je het fort en de oude
citernes die de Arabieren vroeger uitgroeven om
de stad van water te voorzien. Het uitzicht over
de stad en omgeving krijg je er gratis bij. Je kunt
in Silves ook heerlijk verdwalen in de geplaveide
straatjes. Wie echt iets typisch van de streek wil
uitproberen, moet gegrilde kip bij Churrasqueria Valdemar aan de overdekte markt gaan eten.
Lien en Miguel zijn bijna altijd in one2seven aanwezig en hebben persoonlijk aandacht voor hun
gasten, die ze met raad en daad bijstaan voor al
hun uitstapjes. Of het nu is om te zonnen, de natuur of de streek te ontdekken, te surfen, te golfen of birdwatchen: alles is mogelijk (maar niets
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moet). En het lijstje van de mogelijkheden wordt
steeds langer. Sinds kort werkt one2seven ook
samen met patisserie en theesalon Casa da Isabel
in Portimão. Daar kunnen de gasten traditionele
zoetigheden uit de Algarve leren bereiden.
one2seven is door de persoonlijke aanpak van
het gastenkoppel geschikt voor koppels, vriendengroepen en gezinnen die op zoek zijn om op
een andere manier hun vakantie door te brengen. De formule van op maat gemaakte ‘experience arrangementen’ leent zich ook uitstekend
voor korte breaks, in en buiten het hoogseizoen.
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Hoe erheen?
Heel het jaar door vliegen Ryanair en Transavia
vanuit Brussel/Charleroi en Eindhoven naar
Faro (in het zomerseizoen tot 6 keer per week).
Tijdens de zomer vanuit Brussel ook verbindingen mogelijk met Jetairfly, Tap Air Portugal en
Brussels Airlines.

one2seven
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Het Vlaamse koppel Lien Fournier en Miguel Titeca
liet tegen de heuvel in Ferragudo een hypermodern
vakantieverblijf bouwen.
Op de klif zie je het imposante São Joã de Arade-fort.
Bij zonsondergang geniet je van het lichtspel van de witte
huizen, de goudbruine rotsen en de azuurblauwe zee.
Een zicht op een van de hotelkamers.
De vissershaven.
Miguel Titeca en Lien Fournier.

Praktisch
Lien Fournier & Miguel Titeca
Rua Mouzinho de Albuquerque, 12
Ferragudo (Algarve)
tel (+351) 916 542 351
e-mail: info@one2seven.be
website: www.one2seven.org

Win een midweek in de Algarve
» WAT?
Karaat Magazine en one2seven schenken de winnaar van onze lezerswedstrijd
een mooi arrangement voor 2 personen. Het omvat een verblijf voor 2 personen
voor 3 nachten en een tussenkomst van 50 euro p.p. in de reiskosten.

» Wedstrijdvraag
Hoe heet de oude Moorse hoofdstad van de Algarve
❶ Praia dos Caneiros
❷ Castelo
❸ Silves
Deelnemen? Surf naar www.karaat.be
of stuur een briefkaart naar Wedstrijd Karaat, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke
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