Rondwandeling bij Corte António ‘mooi uitzicht’ (9,6 km)
PR 1 Percurso pedestre de Corte António ‘Boa Vista’

Startpunt van de wandeling: Corte António Martins (gemeente Vila Real Santo Antonió.
Deze rondwandeling gaat in het begin door het dorp Corte Antionio Martins met traditionele Portugese huizen
maar ook modernere grote villa’s. Het overgrote deel van de route gaat echter door heuvelachtig gebied met
geweldige uitzichten. U kijkt uit over de kust van de Algarve en kijkt oostelijk tot diep in Spanje. Vanwege de
uitzichten is deze wandeling zeer de moeite waard. De route is in zijn geheel geel-rood gemarkeerd (PR 1).

Hoe er te komen.
Bij Tavira neemtu op de grote rotonde de afslag naar Vila Real de Santo António. Dit is de EN 125.
U volgt deze weg tot Vila Nova de Cacela. Negeer hier de eerste afslag naar Vila Nova de Cacela en
ga vervolgens op de rotonde het dorp in (dit is vlak nadat u het restaurant ‘O Beiral” aan uw
rechterzijde hebt gepasseerd) U steekt de spoorlijn over en volgt de weg (E.M. 509) en u komt
langs het golfterrein ‘Monte Rei”. Volg de borden Corte Antonio Martins. De tocht begint daar bij
het informatiepaneel van de wandeling.
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De wandeling.
De route begint bij het informatiepaneel. U loopt eerst naar Eira Pelada. Na ongeveer 350 m na de
start neemt u de bocht naar links. Na 1,1 km vanaf de start komt u bij Eira Pelada. Hier is een
bushalte en het café-restaurant ‘Casa da Pasto, A Fermanda’ . De route gaat verder naast de
bar/dancing ‘O amigo’. Een paar honderd meter verder gaat u op een viersprong rechtsaf. Let op:
dit is de enige wat onduidelijke plek in de route. Vlak voor de viersprong staat op een betonnen
lantaarnpaal rechts van de weg een rood-gele richtingwijzer, die vanaf de weg wat lastig te zien is.
Op deze plek ziet u voor u een zalmkleurig huis en iets links hiervan iets verder weg een wit met
roze huis. U slaat hier rechtsaf en volg de rood-gele aanduidingen. De rest van de route is tot aan
het eind zeer duidelijk aangegeven.
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