Tussen valleien en bronnen van het Caldeirão gebergte, 10,7 km
PR 2, Entre vales, fontes e memórias da serra do caldeirão

Startpunt van de wandeling: Parizes
Een door kurkeiken overheersend landschap met groene lavendel, cistusroos, zonneroosje en rode dopheide.
Bij het afdalen naar de vallei wordt de flora gevarieerder en komt u o.a. de aardbeiboom, het peperboompje en
de sneeuwbal tegen. Fauna: mangoeste, genetkat, wild zwijn, vos, patrijs, appelvink, vlaamse gaai, kleine
bonte specht, blauwe ekster, groene specht, wielewaal, boomklever en de ijsvogel.
In 2012 heeft in dit gebied een grote natuurbrand gewoed. Goed te zien is de schade die is toegebracht aan de
natuur en dan vooral aan de kurk- en steeneiken. Interessant is om te zien hoe snel de natuur zich ook weer
herstelt.
De route is duidelijk geel-rood gemarkeerd (PR 2)en bestaat grotendeels uit brede ongeasfalteerde lokale
wegen. Later komt er de rood-witte markering van de Via Algarviana bij. De vergezichten tijdens de wandeling
zijn ronduit spectaculair.
N.B.: De rondwandeling is een onderdeel van de grotere PR 2 (totaal: 20 km). De korte route keert bij punt E
op de kaart terug naar Parizes. Wilt u wel de gehele route lopen dan gaat u bij punt E de rivier over en neemt
u de oostelijke lus van de wandeling en teruggekomen bij punt E keert u weer terug naar het eindpunt.
TIP: U steekt een aantal keren een riviertje over. Er liggen er stenen om over te steken.

Hoe er te komen.
Vanaf Santa Catarina via de EN 270 richting S.B. de Alportel. Na ca 8 km (vanaf rotonde Santa
Catarina) slaat u schuin rechtsaf naar Mealhas. Afslagen naar links negeren. Volg de borden naar
Almargens, en vervolgens naar Alportel en daarna naar Parizes. Mooie route via Javali naar Parizes.
Hier vindt u direct aan de rechterkant snackbar O Fortes. Parkeer hier langs de weg de auto. Direct
achter de snackbar vindt u het routebord van de GR 13, de Via Algarviana en erachter een kleiner
bord van de PR 2.
De wandeling.
De route begint achter de snackbar. Sla hier rechtsaf. En direct daarna weer rechtsaf. De route is
zeer duidelijk geel-rood gemarkeerd. U gaat over een brede, snel dalende weg. U komt later bij
een rivier, die u links van u, een tijdje volgt. Verderop steekt u deze rivier over. De weg gaat
omhoog en vervolgens gaat u linksaf over een kam. Hier geweldig uitzicht. Weer later passeert u,
aan uw linkerkant, het verlaten dorpje Varzea do Velho. Hier ziet u een afslag van de rood-witte
wandeling richting richting São Brás de Alportel. Blijf de geel-rode route volgen. U daalt af naar een
rivier. Deze steekt u niet over voor de korte wandeling (punt E). U gaat hier linksaf en u volgt de
rivier, rechts van u. U loopt nu verder om het dorp Varzea do Velho heen en even verder moet u
een smal pad links nemen naar boven naar het dorpje. Hier naar rechts, een pad langs de verlaten
huizen van het dorp. Iets hoger komt u bij een brede weg. Ga hier rechtsaf. Hier volgt de roodwitte route weer onze route tot Parizes.
Na ongeveer 9 km vanaf de start komt u boven op een kam en ziet u achter een smal dal hoog
Parizes liggen. Volg de markering langs een oud pad. Boven komt u uit bij een wasplaats die nog
steeds gebruikt wordt. U komt bij de asfaltweg. Hier linksaf en u komt even verder bij het
beginpunt van de wandeling.
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