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Beste wandelliefhebber,

Bedankt voor je interesse in Monte Maravilhas in de Alentejo in Portugal. In deze brochure
vind je meer informatie over onze groepswandelreizen die zowel natuur als cultuur bieden.

Onze wandelweken zijn voor mensen die recreatief willen wandelen en in contact willen
komen met de natuur en zichzelf. Tijdens de 8-daagse wandelweek is er zowel ruimte voor
een gezellig samenzijn als voor privacy.

Mocht je naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben of bepaalde dingen missen,
laat het ons dan gerust weten. Wij zijn telefonisch en per mail bereikbaar.

Meer informatie en foto’s vind je op onze website www.montemaravilhas.com

Wij zien ernaar uit je als gast te mogen verwelkomen in Portugal en nodigen je van harte uit
om ons paradijs van rust en stilte te komen ontdekken!

Met vriendelijke groet,

Prem Zijtveld
Monte Maravilhas

Telefoon: 00351 964 235 864
E-mail: info@maravilhas.nl

Voucher: vermeld bij uw reservering de kortingscode MM3580 en u ontvangt € 25,- korting
p.p. De voucher is onbeperkt geldig.

mailto:info@montemaravilhas.com
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1. Algemene informatie

Monte Maravilhas
Monte Maravilhas is een 8,5 ha groot landgoed in de Alentejo, in het zuiden van Portugal.

Het ligt op een mooie stille plek in een prachtig natuurgebied in de omgeving van het Santa

Clarameer. De groene vallei van Maravilhas ligt aan de voet van het Monchique gebergte.

Op het landgoed bevinden zich drie vakantiehuizen en een kleinschalige camping. Monte

Maravilhas biedt rust, privacy en ruimte in één van de laatste stiltegebieden in Europa.

Genieten van rust en stilte krijgt bij ons een nieuwe betekenis.

Monte Maravilhas wordt beheerd door de Nederlandse eigenaresse Prem Zijtveld, samen

met een team van vrienden en vrijwilligers die het prachtige landgoed een warm hart toe

dragen. En die samen met haar zorgen dat gasten een onvergetelijke wandelvakantie of

andere actieve vakantie beleven.

Prem volgde een opleiding aan de Sociale Akademie in Nederland. Na enkele jaren werken,

reisde ze de wereld rond, een droom die ze als kind al had. Na een reis naar India verdiepte

ze zich in meditatie. Het idee om in Portugal te gaan wonen, werd geboren nadat

ze in 1986 voor het eerst het heerlijke land bezocht. Het levensritme, de ontspannen sfeer,

de ruimte en de ongerepte natuur doen haar denken aan haar geliefde India.
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Landgoed
Het landgoed van Monte Maravilhas in Portugal is groen, heuvelachtig en boomrijk. Je vindt

er planten, bloemen, wijnranken, vijgen-, sinaasappel- en olijfbomen, waterputten, terrassen

van natuursteen en een beekje met helder water in de winter en lente.

De vakantieaccommodaties bieden een schitterend uitzicht op de prachtige natuur en ook het

zoutwater zwembad wordt door groen omgeven. Bij ons kun je ontspannen en genieten van

een heldere sterrenhemel met krekelgeluiden op de achtergrond.

‘Maravilhas' betekent 'wonderen' en het natuurgebied draagt niet voor niets die naam.

Welkom in ons paradijs voor een wonderlijke vakantie!

Actieve vakantieweken

Op de volgende pagina’s van deze brochure vind je alle informatie over onze georganiseerde

wandelweken.

Voor gasten die vakantie willen vieren in combinatie met creatief bezig zijn, organiseren we

op Monte Maravilhas:

 yogaweken

 massage & meditatieweken

 schilderweken

 Portugese taalweken

Een actieve vakantie in Portugal bied je een ontspannen Portugese sfeer, ervaren docenten

en gezamenlijk eten. De creatieve cursussen en actieve vakanties vinden plaats midden in

de prachtige natuur en duren 8 dagen. Alle overnachtingen en maaltijden zijn inbegrepen.

Meer informatie over onze actieve weken? Vraag dan de brochures ‘actieve vakantieweken’

aan. Hierin staat meer uitgebreide informatie over elke activiteit afzonderlijk.
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2. Wandelweken

Inleiding
Tijdens de 8-daagse groepswandelweken op Monte Maravilhas verken je onder begeleiding

van een ervaren en enthousiaste gids de prachtige omgeving. De wandelingen voeren door

eeuwenoude bossen, langs olijf- en sinaasappelboomgaarden en riviertjes en over glooiende

velden. Onderweg zie je oude molens, karakteristieke boerderijtjes en pittoreske witte

dorpjes met winkeltjes en lokale cafeetjes.

Wandelkarakteristiek
De wandeltochten zijn niet zwaar (tussen niveau 1 en 2) en worden in moeilijkheidsgraad

opgebouwd. Ze variëren in afstand van 9 tot 18 kilometer en in duur van 4 tot 7 uur per dag.

De stijgingen en dalingen verschillen van 100 tot 400 meter. We lopen overwegend over

geitenpaden en lokale, onverharde wegen. Tijdens de wandelingen nemen we uiteraard

voldoende tijd om te genieten van wat de natuur ons biedt.

Wandelgebieden
Dankzij de ideale ligging onderaan het groene Monchique gebergte, vertrekken veel

wandelingen vanuit Monte Maravilhas zelf. We verkennen echter ook de omgeving van het

Santa Clara meer en de ruige, ongerepte westkust van Portugal.

Doelgroep
De wandelweken zijn bestemd voor wandelliefhebbers die recreatief willen wandelen en in

contact willen komen met de natuur en zichzelf. Het maximum aantal deelnemers per

wandelweek is 12 personen.

Wandelgids
Monika Kessler woont sinds 2002 vlakbij Monte Maravilhas. Ze is een echte

wandelliefhebster en heeft veel ervaring in het gidsen van groepen. Volgens haar  “leer je

Portugal pas echt kennen als je wandelt, want dit land moet je voelen, horen, zien en ruiken.

Ruik de kruiden en bloesem en hoor de stilte in de afwisselende landschappen”.
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Verblijf en verzorging
Tijdens een wandelvakantie overnacht je op Monte Maravilhas, in één van onze zorgvuldig

gerestaureerde vakantiehuizen. De drie huizen zijn comfortabel en sfeervol ingericht en

beschikken over zowel één- als tweepersoons slaapkamers. Alle huizen bieden een weids

uitzicht en hebben goede sanitaire voorzieningen, draadloos internet en een natuurstenen

terras met parasols en ligstoelen.

Onder de kurkeiken en olijfbomen kan desgewenst ook gekampeerd worden. Er is een

centraal kampeergebouw met een ruime woonkeuken, internet en goede sanitaire

voorzieningen. In de vallei ligt het zoutwater zwembad, omgeven door een terras met

heerlijke ligstoelen.

Casa Amarela
Casa Amarela heeft 3 slaapkamers en 1 badkamer met douche en

ligbad. De ruime woonkamer heeft een houtkachel en grote open

keuken. Het huis heeft een houten vloer en rieten meubels.

Casa Mimosa
Casa Mimosa heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer met douche. De

woonkamer met open keuken heeft een houtkachel en heerlijke

zitbank. Het huis is gezellig, licht, ruim en warm.

Casa Azul
Schitterend afgelegen, bovenop de berg, ligt Casa Azul. Dit huis

heeft 2 slaapkamers en 1 badkamer. Er is een keuken, een hal en

een ruime woonkamer met houten vloer, houtkachel en zitmeubels.

Het ontbijt en diner worden geserveerd op Maravilhas. De maaltijden zijn vegetarisch en

worden zoveel mogelijk met lokale producten bereid. De lunch bestaat overwegend uit

lunchpakketten die onderweg worden genuttigd.
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Programma
Tijdens de 8-daagse wandelweek staan er zes wandelingen op het programma: vier in de

omgeving van Maravilhas, één langs de Atlantische Oceaan en één in de omtrek van het

Santa Clarameer. Bij de twee laatstgenoemde tochten wordt autovervoer geregeld.

De dagindeling is als volgt:

08.30 uur ontbijt

09.30 uur start wandeling

13.00 uur lunch(pakket)

19.00 uur diner

De duur van de wandelingen is inclusief pauzes. De uitvoering van onderstaand programma

is afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Een eventuele programmawijziging

gebeurt zoveel mogelijk in overleg, maar is uiteindelijk ter beoordeling van de wandelgids.

Dag 1 - aankomstdag
De eerste dag is de aankomstdag. Vanaf 14.00 uur ben je van harte welkom op Maravilhas.

In de middag maak je kennis met de andere groepsleden en krijg je een rondleiding over het

landgoed. Om 19.00 uur is het diner.

Dag 2 - wandeldag   9 km | 2,5 uur | hoogteverschil 250 m
Na het ontbijt lopen we langs de oude molen via zandwegen omhoog naar het dorp São

Martinho das Amoreiras. We genieten van overweldigende vergezichten en karakteristieke

boerenbedrijfjes in dit heuvelgebied. De bebossing bestaat hoofdzakelijk uit kurkeiken,

eucalyptusbomen en de aardbeiboom, waar de bekende Portugese madronho van wordt

gemaakt.

In de herfst en winter zien we vele soorten paddenstoelen, in het voorjaar bloesem en wilde

bloemen in alle soorten en kleuren. De zomer kenmerkt zich door de goudgele gloed over het

landschap en de rode bast van de geschilde kurkeiken.
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São Martinho is een tegen de heuvel aangebouwd authentiek Portugees dorp. Er zijn witte

huizen en winkeltjes, waar je naast kruidenierswaren ook schoeisel en je hele uitzet kunt

kopen. We nemen een korte pauze in het lokale café en zetten de wandeling voort langs de

andere zijde van het dorp. De zandweg met bemoste wallenkanten brengt ons langs

meertjes en boerderijtjes. Rond 14.00 uur zijn we weer op Maravilhas voor een late lunch.

Dag 3 - wandeldag         12 km | 4 uur | hoogteverschil 250-300 m
Vandaag wandelen we bij het Santa Clarameer. We worden per auto gebracht naar de grote

stuwdam. Van daaruit lopen we langs het meer. Naast allerlei watervogels hebben we goede

kans om de bijeneter te zien. Deze prachtig gekleurde vogel zie je overal in Portugal, maar

vooral in dit gebied zijn ze in grote getale aanwezig. Ook de ooievaar komt hier veel voor.

Het pad langs het meer is wat rotsig, maar met goed

schoeisel prima begaanbaar. Na driekwart van de

lengte van het meer slaan we linksaf. Er volgt een

kwartier behoorlijk klimmen over een steil geitenpad.

Boven aangekomen zien we na 500 meter het dorp

Santa Clara-a-Velha ver beneden ons liggen in een

schitterend bergachtig landschap. Vanaf nu lopen we

alleen nog heuvelafwaarts richting het dorp. We

genieten van de mooie vergezichten in het

afwisselende landschap.

In het schilderachtige dorp is er gelegenheid om rond te lopen en de waterbron te bekijken.

De auto staat gereed om ons weer naar Maravilhas terug te brengen.

Dag 4 - wandeldag               17 km | 5 uur | hoogteverschil <110 m
Vandaag wandelen we westwaarts via São Martinho naar het dorp Amoreiras-Gare, waar

zich ook het treinstation bevindt. De weg is vrij vlak, een echte boerenweg met karrensporen.

We lopen langs boomgaarden met onder meer citrus-, olijf-, kweeperen- en amandelbomen.
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In de winter is het vrij vochtig, in de zomer droog. De schoonheid en rust tijdens deze tocht

zijn adembenemend. De kans om een herder met zijn kudde schapen en geiten tegen te

komen is groot. Aangekomen in Amoreiras-Gare nuttigen we een drankje en gaan met de

streekbus terug naar São Martinho. Na een korte wandeling zijn we weer op Maravilhas.

Dag 5 - wandeldag  15 km | 4,5 uur | hoogteverschil 200 m
Vanuit Maravilhas wandelen we noordwaarts naar het dorp Aldeia das Amoreiras. Amoreiras

betekent in het Portugees moerbeiboom, een boom die hier veelvuldig groeit. We wandelen

nu merendeels door dichte bossen en langs een smal riviertje in het gebied Domingos da

Aqua. We zien eeuwenoude bomen met grote zwammen op de stammen. Het is net alsof je

door een sprookjesbos loopt.

In de zomer is het heerlijk in dit schaduwrijke gebied, waar je vanzelf stilvalt en waar oude

tijden voelbaar worden. Sporen van wilde zwijnen en vossen komen we hier zeker tegen.

Aangekomen in het lieflijke Aldeia das Amoreiras nemen we in het lokale café een

lunchpauze. Vervolgens lopen we via een uitgestrekt weidegebied terug naar Maravilhas.

Dag 6 - wandeldag     12 km | 4 uur | hoogteverschil 50 m
Vandaag wandelen we langs de westkust, langs de Atlantische Oceaan. We worden per auto

naar de kustplaats Zambujeira do Mar gebracht. We lopen langs de rotsen en klifrand in

noordelijke richting. De oceaan blijft steeds aan de linkerkant zichtbaar.

De kust is hier stil en ongerept, meeuwen vinden hun

broedplaatsen en er zijn vissers op de rotsen en

stranden. De wandeling gaat verder langs de kust door

een prachtig duinlandschap naar het haventje Entrada

da Barca. Hier kunnen we ons lunchpakket nuttigen.

We wandelen terug naar Zambujeira do Mar, een mooi

dorp met cafés en terrasjes, winkeltjes en een prachtig

strand. Vervolgens keren we per auto terugkeren naar Maravilhas.
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Dag 7 - wandeldag     17 km | 5 uur | hoogteverschil 300 m
De laatste wandeltocht in de omgeving van Maravilhas. We lopen oostwaarts naar Val del

Rei (dal van de koning). Het landschap is zoals beschreven bij dag 2, maar we wandelen dit

keer dieper het heuvelgebied in. Je bent verbaasd dat ook hier, ver weg van de bewoonde

wereld, boerderijtjes staan en mensen wonen. Het is de laatste dag in de stilte…

Dag 8 - vertrekdag
’s Ochtends na het ontbijt eindigt de wandelweek. Wie wil kan langer op Maravilhas blijven

om nog meer te genieten van ons heerlijke landgoed en de prachtige omgeving.

Data
De data van de 8-daagse groepswandelreizen op Monte Maravilhas zijn:

30 januari - 6 februari 2021

17 april - 24 april 2021

05 juni - 12 juni 2021

18 september - 25 september 2021

19 december - 26 december 2021
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Tarieven

 8-daagse wandelweek

  Verblijf in 2-persoonskamer   €         690,-

  Verblijf in 1-persoonskamer   €         790,-

  Verblijf in eigen tent (camping)   €         540,-

Genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief:

 gids

 maaltijden (van diner op dag 1 t/m ontbijt op dag 8)

 haal- en brengservice bij wandelingen

Genoemde prijzen zijn exclusief:

 de reis van en naar Monte Maravilhas (vlucht, transfer)

 persoonlijke uitgaven

 extra drankjes

 Verlenging wandelweek

  Extra nacht   €          40,00

  Maaltijden (vol pension)   €          35,00

  Extra nacht in eigen tent (camping)   €          10,00

Reserveren
Voor reserveringen kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met Monte Maravilhas.

Telefoon +351 964 235 864.

E-mail info@maravilhas.nl

Je kunt ook direct reserveren via onze website www.montemaravilhas.com.

mailto:info@montemaravilhas.nl
http://www.montemaravilhas.com
http://www.montemaravilhas.com
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Checklist
Naast de gebruikelijke reisbagage raden we je aan het volgende mee te nemen:

 goede waterdichte wandelschoenen

 rugzakje

 warme wandelkleding

 luchtige wandelkleding

 regenkleding

 zwemkleding

 badhanddoek

 veldfles

 zaklamp

 zonnebril

 zonnehoed of pet met klep

Bij verblijf in een kamer hoef je geen bedden- of linnengoed mee te nemen. Er zijn

handdoeken (geen strandlakens), linnengoed, dekbedden en dekens aanwezig.

Kampeerders dienen wel zelf bedden- en linnengoed mee te nemen!
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3. Alentejo

Klimaat

De Alentejo is een dunbevolkte provincie die bekend staat om zijn ongerepte natuur en
typische, heuvelachtige landschap vol kurkeiken en olijfbomen. Monte Maravilhas bevindt
zich in een gebied met een mengeling van land- en zeeklimaat. In de lente en herfst
schommelt de temperatuur tussen 20-30 graden en in de winter tussen 15-22 graden. In de
nachten daalt de temperatuur. Het kan regenen in de periode oktober tot april, van mei tot
september is het droog.

Uitstapjes
Je bent van harte welkom om je wandelweek te verlengen. De gevarieerde omgeving van
Monte Maravilhas biedt eindeloze mogelijkheden voor uitstapjes en dagtrips. Je kunt nog
meer wandelen, fietsen, van de natuur te genieten, pittoreske dorpjes en lokale markten
bezoeken, zwemmen in zee of je vermaken bij het meer van Santa Clara. Op Monte
Maravilhas ligt uitgebreide informatie over de omgeving.

Vanuit het dorp São Martinho das Amoreiras kun je verschillende dagtochten maken, zoals

naar de oude stadjes Odemira en Ourique, de gezellige badplaats Milfontes of door de

bergen naar de bronnen van Monchique. Voor grotere plaatsen en cultuur moet je iets verder

rijden maar de afstanden zijn op zich prima te doen. Enkele interessante plaatsen zijn

Lissabon met zijn smalle straatjes en oude wijken, de historische stad Évora, het witte

vestingstadje Mértola en de bruisende badplaats Lagos in de Algarve.

Gastronomie
De Alentejo staat bekend om zijn heerlijke streekgerechten en goede wijnen. Op zo’n 10

minuten loopafstand van Monte Maravilhas ligt een bijzonder restaurantje met typisch

Portugese gerechten zoals kip piri piri en cataplana. Ook in de omliggende dorpen liggen

verschillende lokale restaurantjes. Langs de kust vind je veel restaurants met heerlijke

visgerechten en schaal- en schelpdieren op de kaart.
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4. Adres en contactgegevens

Monte Maravilhas

São Martinho das Amoreiras

7630-527 Odemira

Portugal

Telefoon (mobiel): +351 964 235 864

E-mail: info@maravilhas.nl

Website: www.montemaravilhas.com

Contactpersoon: Prem Zijtveld

GPS: 37 graden 38’36’’N en 08 graden 23’46’’W

Monte Maravilhas ligt op 1 km afstand van het dorp São Martinho das Amoreiras,

110 km ten noordwesten van Faro.

We adviseren onze gasten een vliegreis te boeken naar de dichtstbijzijnde luchthaven Faro,

vanaf Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven, bijvoorbeeld via www.transavia.com. Ryanair

heeft goedkope vluchten naar Faro vanaf Eindhoven, Düsseldorf (vliegveld Weeze) en

Brussel (vliegveld Charleroi): www.ryanair.com. Van Faro naar Maravilhas kun je verder

reizen per transferservice, bus, trein, huurauto of taxi.

Het is ook mogelijk om op Lissabon te vliegen, via onder meer www.tapair.com,

www.transavia.com, www.ryanair.com of www.klm.nl. Vanaf Lissabon kun je verder reizen

per trein of bus.

mailto:info@montemaravilhas.com
http://www.montemaravilhas.com
http://www.transavia.com
http://www.transavia.com
http://www.transavia.com
http://www.transavia.com
http://www.ryanair.com
http://www.ryanair.com
http://www.tapair.com
http://www.tapair.com
http://www.transavia.com
http://www.ryanair.com
http://www.klm.nl
http://www.klm.nl
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