
Vergeet Albufeira, laat 
Lissabon voor wat het is 
en stort je op O Alentejo. 
De groene streek waar het 
tempo heerlijk laag ligt, 
waar je ooievaarsnesten 
spot en waar je urenlang 
rijdt zonder andere auto's 
tegen te komen. 
TEKST STEPHANIE REEDIJK - BEELD ANNE HAMERS

Het is nog geen tien uur ’s morgens, maar de Por-
tugese zon beukt al tegen de ramen van onze kleine 
witte Seat. Dit dappere autootje brengt ons in de ko-
mende dagen van Faro naar Lissabon. Voordat wij 
Portugal tegen die tijd via de hoofdstad verlaten, zijn 
we achthonderd kilometer verder. Kilometers die 
bestaan uit slingerende bergpassen, groene valleien, 
witte dorpjes en de blauw glinsterende Atlantische 
Oceaan. Eerst maar eens de stad uit. We draaien de 
airco harder en trappen het gaspedaal in.
  
TRAPPEN NAAR HET STRAND
De eerste plek waar de kleren uit kunnen is Vilapu-
ra, een bed & breakfast in Tavira op nog geen drie 
kwartier karren vanuit Faro. Het terrein is niet groot, 
maar voelt ruim. Zeven kamers, een pas vernieuwd 
zwembad, jacuzzi en buitenbar: eigenaren Carlos en 
Filomena benutten elke millimeter ten volste. Dat 
Carlos in een vorig leven keramiek maakte, zie je 
goed. De lampen, tegels, vazen en beelden komen 
allemaal uit de familiefabriek die zijn vader in 1988 
begon. Voor een paar euro scoor je gelijk een sou-
venir voor de thuisblijvers. Hoe leuk ook, wij zijn 
hier natuurlijk niet om ons interieur bij elkaar te 
shoppen. We willen de omgeving zien en dat kan 
uitstekend per  ets. Vilapura heeft vier tweewielers 
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Casa Amsyl

Het Toscane 
van Por tugal 
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De zonaanbidders geven een knikje als blijk van ge-
lijkgestemdheid als we ze passeren, verder heerst 
er rust en stilte. De wind speelt een ruislied op het 
duingras en de zee ademt loom in en uit. Iedereen is 
druk met z’n eigen middag nietsdoen.

HIPPIETINTJE
Na een uitgebreid ontbijt, - Carlos: “Neem gerust 
een broodje mee naar het strand later” -, laden wij 
onze Seat weer in. Wij verruilen de ene bed & break-
fast voor de andere: Casa Amsyl, een witte villa in de 
bergen boven de populaire badplaats Albufeira. Kun 
je op de boulevard eindeloos  aneren, hier heb je 
geen opsmuk nodig. Alleen zonnebrandcrème, voor 
wanneer je aan het zwembad ligt dat kortgeleden 
door eigenaren Yann en Sylvie gerenoveerd is. Het 
Franse stel opende Casa Amsyl in 2019. De accom-
modatie telt vier themakamers: Woodstock, Arizona, 
Biker en bohemian. Het zijn kleurrijke kamers met 
een licht hippietintje, waar kunst met een knipoog 
hangt. Zoals de ingelijste bikini’s, waar door Yann 
een groot kruis overheen geschilderd is. Of de mo-
torhelm die de Franse gastheer heeft omgetoverd tot 
hanglamp.  

Vier gastenkamers zijn genoeg, vindt Sylvie. “Het 
draait hier niet om keiharde business. Wij vinden 
het persoonlijke element juist leuk. Met veel van 
de terugkerende gasten hebben wij inmiddels een 
warme vriendschap opgebouwd.” Een Franse dame, 
Natalie, beaamt dat vanuit de hangmat waar ze ver-
koeling van de schaduw zoekt. Ze is hier voor de 
tweede keer. 

Yann komt uit de gra sche sector en Sylvie is van 
origine masseuse. Onder de villa is dan ook een mas-
sageruimte gebouwd waar je op verzoek kennis kunt 
maken met het oude vak van de Française. Ook vind 
je daar een jacuzzi, waar het in de avondzon heerlijk 
wegdromen is met zicht op de struiken en bossen 
die de Portugese heuvels bekleden. Wil je een gra-
tis aperitief scoren? Je hebt het niet van ons, maar 
doe een duik naar het donkerblauwe steentje in het 
zwembad. 

SLAKKENGANGETJE
Dan rijden we weer door. Met de grens van de Algar-
ve in onze rug wordt het landschap steeds ruiger. We 
slingeren over bergwegen, rijden valleien in en pas-
seren kleine witte dorpjes waar de kerk en het dorps-
café de grootste attracties zijn. Zijn we in Nederland 
maar al te bekend met  les, hier kun je kilometers 

rijden zonder andere auto’s tegen te komen. Na an-
derhalf uur draaien we de auto een rulle zandweg 
op. De auto trilt zo hard, dat we niet sneller dan tien 
kilometer per uur durven te rijden. Met een slakken-
gangetje – dat goed past bij het tempo van de streek 
– bereiken we de rode muur van Samonatura. Dit 
is het domein van melkveehouders Jos en Martine 
Pronk, die al sinds 1998 in Portugal wonen en wer-
ken. Tegen de helling van de berg Samouqueirinha 
is in 2006 Samonatura ontstaan, waar je vijf ruime 
accommodaties vindt die elk een schat aan privacy 
bieden. Wil je toch een praatje maken, vlij je dan aan 
het buitenzwembad of zoek even de jacuzzi met bui-
tendouche op. Grote kans dat ook de andere gasten 
die niet kunnen weerstaan. 

Samonatura

Casa Amsyl
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de weg vanuit Vilapura. Kom je uit een andere rich-
ting, dan kun je met een bootje overvaren. Aan de 
andere kant van de brug wacht een open boemel-
treintje op ons. Deze overbrugt de anderhalve ki-
lometer door Parque Natural da Ria Formosa naar 
de kustlijn. Oorspronkelijk diende de spoorlijn voor 
de visvangst, nu bestaat de lading vooral uit volle 
strandtassen, parasols en kinderwagens. De trein 
komt krakend in beweging en tijdens het rammel-
ritje trekt een verkoelend briesje aan. Strandgangers 
die het wandelpad volgen zwaaien naar de kinderen 
aan boord. Ze lopen bijna net zo snel als wij rijden.   

Een kilometer rechts vanaf de strandopgang komen 
we de eerste blote lijven tegen. Het naaktstrand is 
zo ruim dat niemand schouder aan schouder ligt. 

te leen. Het is maar een kwartier trappen naar Praia 
do Barril, het dichtstbijzijnde naaktstrand. Met een 
badlaken en iets lekkers in ons  etsmandje sturen 
we de  etsen over zandpaadjes, door sinaasappel-
boomgaarden en… langs de snelweg. Gelukkig hoeft 
dat laatste maar een paar honderd meter en lijkt de 
verkeersdrukte niet op wat wij in Nederland kennen. 
Eén keer oversteken en dan zijn we er bijna. 

MET DE BOEMELTREIN
Praia do Barril ligt op Ilha de Tavira, een kilometers-
lang, smal eiland dat van het vasteland gescheiden 
wordt door rivier de Ria Formosa. Er is één brug en 
die ligt precies waar wij ‘m nodig hebben: pal aan 

Praia do Barril

Met het treintje naar het naaktstrand

ʻEén kilometer vanaf 
de strandopgang 
komen we de eerste 
blote lijven tegenʼ

26Bloot gewoon! #10

Weg van de drukte



VIJF BLOOTLOCATIES 
IN DE REGIO

1. Vil apura 
Deze kleine bed & breakfast van het Portugese 
stel Carlos en Filomena heeft zeven kamers, een 
zwembad, buitenbar, jeu de boules-baan en jacuzzi. 
Dit is een adult only-locatie. Gasten zijn welkom vanaf 
zestien jaar. 
blootkompas.nl/vilapura-portugal

2. Cas a Amsyl
De vakantievilla van Yann en Sylvie heeft vier ruime 
kamers, een zwembad, een massageruimte en 
een jacuzzi met zicht op de natuur. Er wordt ontbijt 
geserveerd. Ook deze locatie is adult only met een 
minimumleeftijd van achttien.
blootkompas.nl/casa-amsyl

3. Samonatur a
Op het domein van Martine en Jos vind je vijf huurac-
commodaties. Er is een zwembad, blotevoetenpad, 
jeu de boules-baan, jacuzzi en massagetafel. Samo-
natura is ook geschikt voor gezinnen.
blootkompas.nl/samonatura

4. Monte Natur is ta O Bar ão
De camping van Jeff en Laura is leuk voor alle leef-
tijden. Je kunt een accommodatie huren, maar bent 
ook welkom met je eigen tent, camper of caravan. Er 
zijn een restaurant en bar waar je iets kunt eten en 
drinken. Ook zijn er een zwembad en een sauna op 
het terrein. 
blootkompas.nl/monte-naturista-o-barao

5. Quinta do Mar al
Ook hier ben je welkom met kinderen. De camping 
van Nuno en Paula telt enkele verhuurobjecten zoals 
een appartement en een pod, maar natuurlijk kun je er 
ook terecht met je eigen tent, caravan of camper. Ook 
is er een zwembad. 
blootkompas.nl/quinta-do-maral

Laura de Groot. Zij begonnen hun Portugese avon-
tuur in 2003. Op de bonnefooi stuurden ze hun 
camper de Nederlandse grens over, op zoek naar de 
plek die hun nieuwe thuis zou worden. Die vonden 
ze in de Alentejo, waar voor bloteriken nog niet veel 
aanbod was. De uitgestrektheid, de rust en het kleu-
renpalet van de natuur: volgens Jeff  is de Alentejo 
het Toscane van Portugal. Wat begon met een groot 
kampeerveld en één sanitairgebouw, kreeg in de loop 
der jaren steeds meer vorm. Maar ook weer niet té 
veel, zegt Laura, want het stel wilde absoluut geen 
‘hokjescamping’ neerzetten. Kamperen bij Monte 
Naturista O Barāo betekent dat je zelf een plekje uit-
kiest voor je tent, camper of caravan. Ook hebben 
Jeff  en Laura enkele houten huisjes voor de verhuur 
gebouwd, waarbij het buitenleven met buitenkeu-
kens en douches vaak centraal staat. “Hier schijnt 
driehonderd dagen per jaar de zon,” vertelt Jeff . Wie 
verkoeling zoekt, vindt dat onder de kurkeiken. De 
boomschors, waar uiteindelijk kurk van wordt ge-
maakt, wordt iedere negen jaar geoogst. De Alentejo 
is goed voor vijftig procent van de wereldwijde kurk-
productie, weet Jeff  te vertellen. 

PORCO PRETO
Tegen het middaguur verzamelen de gasten zich op 
het overdekte terras voor een gezamenlijke lunch. 
Een enkeling blijft onder de parasol aan het buiten-
zwembad liggen. Laura vindt het leuk om regelma-
tig voor de gasten te koken, zegt ze. Vandaag staan 
zwaardvis en spareribs op het menu, maar ze staat 
ook altijd open voor suggesties van gasten. Eén bij-
zondere gast scharrelt al een week over de camping, 
vertellen Ad en Hennie, die hier al een tijdje vertoe-
ven. Een porco preto, een zwart Iberisch varken. Dit 
ras zie je veel in Portugal. Het zijn “de heilige koeien 
van de Alentejo,” vertelt Jeff . Met het verschil dat we 
dit ‘heilige’ beestje wél tegenkomen op lokale me-
nukaarten. 

HOOGTEVERSCHILLEN EN CACTUSSEN
Onze laatste stop is Quinta do Maral, een ruw en 
ongerept campingterrein in de bergen tegen de 
Spaanse grens aan. Gelijk een tip: volg níet je na-
vigatiesysteem, want je rijdt jezelf geheid klem als 
je auto groter is dan een stadswagen. Neem liever 
de aanrijdroute via Marvão, Beirã en Ranginha. Of 
bel eigenaren Nuno en Paula even voor een persoon-
lijke routebegeleiding. De Alentejo blijkt op Quinta 
do Maral meerdere gezichten te hebben. Zagen we 
eerst vooral veel cipressen en kurkeiken, hier zijn 
het rotsen, hoogteverschillen en cactussen die het 
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Quinta do Maral

PIJNBOOMBOSSEN EN ZWIJNTJES
Met negen hectare is Samonatura een wereld op 
zich. Vanaf de berghelling kijk je uit over hoge pijn-
boombossen en in de verte zie je de Atlantische 
Oceaan liggen. Behalve wat vogels hoor je alleen de 
zwijntjes scharrelen tussen de rotsen en struiken op 
de bergtop. Met talloze kruip-door-sluip-door-paad-
jes, allemaal aangelegd door Jos en Martine zelf, is 
Samonatura niet geschikt als je slecht ter been bent. 
In alle andere gevallen is het hier prima toeven, ook 
met kinderen. Het bovenste huis, Casa Lua Nova, 
kan via een tussendeur geschakeld worden aan Casa 
Arco-Íris, waardoor ook tieners even op zichzelf en 
tóch in je buurt kunnen zijn.

Jos en Martine wonen hier zelf niet, maar komen re-
gelmatig aanwaaien om te kijken of alle gasten het 

nog naar hun zin hebben. Dat voelt niet als werk, 
zegt Martine, omdat ze het hier zelf óók heerlijk vin-
den. De combinatie van Samonatura en de melkvee-
houderij levert een  jn extraatje op: de zelfgemaakte 
yoghurt van Martine. Of het nu door de zomerse 
temperaturen komt, het idee dat je op vakantie bent 
of de bloemenzee waarop je uitkijkt terwijl je dat 
naar binnen lepelt: het smaakt écht lekkerder dan de 
yoghurt uit de supermarkt. 

INDIASE OLIEMASSAGE
Al dat autorijden slaat behoorlijk op je nekspieren, 
maar daar weet Samonatura iets op. Halverwege 
het terrein staat een massagetafel onder een houten 
pergola. De Portugese masseuse Patricia, die al jaren 
voor Samonatura werkt, is specialist in ayurvedische 
massages. Onder begeleiding van Indiase klanken 
laat ze warme olie op onze rug glijden, waarna haar 
handen vakkundig afrekenen met elke knoop die ie-
dere mogelijke ontspanning in de weg zit. Als kers 
op de taart neemt Patricia ook je hoofd onder handen 
en dan wil je niets liever dan op een zonnebedje aan 
het zwembad in slaap sukkelen. En waarom zou je 
ook eigenlijk niet?  

ROTA VICENTINA
Voor de dagelijkse boodschappen moet je per auto 
de berg afdalen. Het is maar een paar kilometer naar 
Vila Nova de Milfontes aan zee, waar je een stuk van 
de Rota Vicentina kunt meepakken. Dit netwerk van 
wandel- en  etspaden beslaat honderden kilometers 
van de Alentejo en de Algarve. Twee langeafstands-
routes zijn The Fisherman’s Trail, de kustroute, en 
The Historical Way, die door het binnenland leidt. 
Volg de blauw-groene markers voor de kustroute en 
de wit-rode markers voor een hike in het groen. 

GEEN ‘HOKJESCAMPING’
Na een nachtje opladen is het tijd om de accommo-
daties te verruilen voor campings, want die zijn hier 
in de Alentejo natuurlijk ook. Onze volgende stop 
is Monte Naturista O Barāo, de ruim opgezette 
camping van het Nederlandse echtpaar Jeff  en 
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ʻDan wil je niets liever 
dan op een zonnebedje 
in slaap sukkelenʼ

Monte Naturista O Barāo

Samonatura
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Dichtbijvakantie, in eigen land of bij de zuiderburen.

GENIET VAN EEN ZOMERVAKANTIE OP HELIOS, LE PERRON OF OSSENDRECHT!
Boek tijdig je verblijf vanaf €21 per nacht

(de voorwaarden vind je terug op onze website)

www.naturisme-athena.org

beeld bepalen. Nuno en Paula, die opgroeiden in 
Lissabon, openden Quinta do Maral in 2015. Eén 
kunnen zijn met de natuur speelt de hoofdrol op de 
camping, dus ook hier vind je geen strak gemaaide 
kampeerveldjes. Ook het nieuw te bouwen zwembad 
moet ronde vormen krijgen, laat Paula zien. Massa-
toerisme is ook niet het doel van deze camping. “We 
nemen maximaal vijftig gasten aan,” vertelt Paula. 
“We vinden het belangrijk om onze gasten bij naam 
te kennen. We willen tijd hebben om eens iets met 
gasten te kunnen drinken. Dat maakt het werk hier 
voor ons ook leuk.” Ons gesprek wordt onderbro-
ken door een wit busje dat het terrein oprijdt. “De 
bakker,” zegt Paula. “Die komt hier iedere dag rond 
half twaalf met broodjes en lekkernijen voor onze 
gasten.” Voor een paar euro kun je pasteitjes kopen, 
maar ook amandelbroodjes en natuurlijk pastéis 
de nata, de roomtaartjes waar Portugal om bekend 
staat. Als de bakker naast zijn busje zijn kleren uit-
doet om ook even bloot van het zonnetje te genieten, 
kijkt niemand verbaasd op.

Quinta do Maral ligt tegen Marvāo aan, een ves-
tingstadje met een kasteel uit de achtste eeuw. Die 
zie je vanaf de camping liggen. Het is een bijzon-
der idee dat daar zoveel honderden jaren geleden al 
mensen rondliepen. Een beetje romantisch, zelfs. In 
het stadje, dat nog echt Middeleeuws aandoet met 
haar grote klinkers en vele trappetjes, vind je een 
handvol restaurants. Als wij ’s avonds over de bre-
de vestingmuur het dal in turen, zien we een groen 
en grijs palet van bossen en rotsen. En een zee aan 
lichtjes. Ergens moet ook Quinta do Maral liggen. En 
inderdaad, in de verte zien we een piepklein oranje 
receptiegebouw. Vanaf hier is extra goed zichtbaar 
hoe wild de natuur is die de camping omgeeft. We 
zijn het erover eens: de Alentejo en haar ongerepte 
schoonheid moeten eigenlijk onontdekt blijven. Op 
deze  jne blootlocaties na, natuurlijk.

LEZERSAANBIEDING 
Heb je zin gekregen om dit mooie land zelf 
te ontdekken? Begrijpen we! Tot en met 
15 augustus 2022 boek jij als lezer van 
magazine BlootGewoon! je favoriete 
Portugese blootbestemming met korting:

•  Met de code EURONATURIST betaal je geen 
 reserveringskosten t.w.v. € 22,50
•  Met de code EUROAUTOHUUR krijg je € 25,00 
 korting op je autohuur met een minimale 
 boekingswaarde van € 200,00
•  Meer informatie en boeken: 
 ga naar euronature.nl/portugal of bel naar 
 +31 (0)416 35 20 40.

De korting geldt alleen bij Portugese bestemmingen. 
Vermeld bij de reservering de kortingscode in het 
opmerkingenveld en je ontvangt de korting achteraf 
op jouw reserveringsbevestiging of factuur.

Euronature is opgericht in 2001 en inmiddels de grootste, 
blote reisorganisatie van Europa. Een kampeerplaats, 
ingerichte safaritent, appartement, hotel of luxe villa: wat 
je wensen ook zijn, Euronature regelt het. Dat geldt ook 
voor vliegtickets, autohuur, overtochten, overnachtings-
hotels en reisverzekeringen. Euronature is aangesloten bij 
ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

Boek met korting
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ʻDe Alentejo en haar 
ongerepte schoonheid 

moeten eigenlijk 
onontdekt blijvenʼ

De bakker gaat ook bloot
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