Deel 3: Van Almeida, Portugal naar Obidos.
Donderdag 19 november. Toen we ontwaakten in Almeida en naar buiten keken, leek het alsof we
in een glas karnemelk waren gedompeld..... Deze keer zeer dichte mist dus we begonnen op ons elfen-dertigst aan de nieuwe dag. Na dik twee uur begon het wat te breken en besloten we te beginnen
aan de bijna 150 km die ons scheidde van de camperplek bij onze vrienden Elly en Gerrit.
Hier zouden we wat langer blijven, ook al omdat Fred had beloofd de wijnstokken te snoeien en bij
eventuele andere klussen te helpen.
Het werd weer een erg mooie rit, een redelijk groot stuk misschien illegaal over tolwegen al was het
mogelijk dat onze creditcard-machtiging van februari 2015 nog actueel was. “De tijd zou het leren.”
We reden door een bijzonder berglandschap, kennelijk een zeer oud gebergte want de toppen waren
allen afgerond en in het landschap lagen veel grote keien waarbij de hunebedkeien kiezeltjes zijn.
Regelmatig reden we weer door mistgebieden maar dit was niet bedreigend.
We ontdekten onderweg een Lidl dus werden de voorraden op peil gebracht. Naarmate we ons
dagdoel naderde werd het weer mooier.
Toen we in Sao Joao de Areiras bij CP Terra de Iguanuas
aankwamen werden we hartelijk begroet door Elly, Gerrit en hun
beide viervoeters Lizzy en Lara.
Spoedig stond de camper
op het plekje waar hij een
poos mocht uitrusten.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 november.
Hoewel het voor ons erg leuk was valt er niet zoveel vast te
leggen voor het verslag dat voor anderen boeiend is.
Fred vulde al een deel van zijn belofte in door wat tuinklussen
te doen en Els hield zich vooral bezig met genieten van het aangename weer en assisteren bij
voedsel inkopen waarbij Gerrit chauffeur van dienst was. Dit soort dingen doen we meestal niet met
de camper, staat deze op een CP dan blijft hij bijna altijd staan en gaan we bijvoorbeeld wandelen of
fietsen. Voor de 'normale' bevoorrading stoppen we meestal langs de route.
Zondag 22 november. Voor deze dag had Gerrit een leuke
tip. In het stadje werd het “Kastanjefeest” gevierd.
De plaatselijke philharmonie organiseerde dit, trad ook op.
Alleen al dit orkest maakte het meer dan de moeite waard.
Ongeveer 60 muzikanten, opvallend jong want de
gemiddelde leeftijd lag ver onder 20 jaar.
De gasten kregen een royale maaltijd, drank en een
verrassend dessert, dit werd allemaal verzorgd door
vrijwilligers die een vaste steun vormen voor het orkest.
Na een
indrukwekkend
muzikaal
optreden werden er grote bakken met nog warme gepofte kastanjes neergezet
die gretig aftrek vonden bij de aanwezigen.
Het werd voor ons een prachtmiddag, we waanden ons een stuk terug in de tijd.

Tot en met donderdagmorgen, 26 november vermaakten we ons bij Elly en Gerrit en probeerden
hier en daar wat te helpen met klussen. Tijdens ons verblijf wisten toch ook 3 andere campers het
leuke plekje te vinden. Donderdagmorgen was Fred klaar met zijn klusdoelstellingen en dus begon
het zwerversbloed weer te kriebelen.
We hadden ons voorgenomen om naar het mooie park & paleis van Bussaco te gaan op 35 km
rijden. Daar aangekomen ging de navi erg mallotig doen en wilde ons allerhande enge, smalle
steegjes inmanouvreren. Eén keer trapte we hierin, dat betekende na een paar honderd meter erg
moeizaam keren-op-de-weg en terug naar de doorgaande route. Omdat we park en paleis al eens
bezocht hadden zagen we er verder maar vanaf en reden door naar de kust waar we bij Praya de
Mira een zeer royale parking vonden, direct achter de duinen. Bij aankomst stond er een camper
maar na een half uur stonden we alleen. Het was er zeer rustig en we hadden een goed gevoel.
Al spoedig gingen we via een houten trap over de duinen om de oceaan te begroeten. Na een wat
mistige start van de dag was het stralend weer geworden met een aangename temperatuur.
De redelijk sterke wind maakte van de strandwandeling een echte uitwaaiwandeling.
Het stadje Praya de Mira was grotendeels in winterslaap, slechts hier en daar zagen we tekenen van
leven. De wandeling door het rulle zand was toch vrij pittig. Verderop bij het stadje was wel een stuk
plankier aangelegd, prettig om te bewandelen.

De typische gondelachtige scheepjes uit deze omgeving, vaak ook erg bont en mooi beschilderd.
.

We pikte op de boulevard nog even een vrije WiFi mee om daarna via de verharde weg terug naar de
camper te gaan.
Vrijdag 27 november. Dagdoel was Figueira da Foz. Daartoe slechts 45 km te overbruggen maar
omdat de doorgaande weg één aaneenschakeling van dorpjes en stadjes was hadden we hier toch
ruim een uur voor nodig. Niks erg, want het was prachtig weer. De parkeerplaats in Figueira was
t.o.v. 3 jaar geleden mooier geworden, er stonden nu ook parkeermeters die buiten werking waren.
Bij aankomst stond er nog 1 Spaanse camper, zij hadden desgevraagd geen problemen gehad.
Het schitterende weer nodigde uit om een stevig eind te gaan wandelen. Eerst een stukje langs de
haven en toen zigzaggend en bergop-bergaf door de stad om uiteindelijk langs de arena voor de
stierengevechten weer op de langgerekte boulevard te komen. Als keerpunt namen we de Lidl aan
het einde van de boulevard, echter pas nadat we een ronde gelopen hadden over de mooi verzorgde
begraafplaats. Even een natje en droogje gekocht en met uitzicht op de oceaan en het mega-brede
strand zitten oppeuzelen. Terug ging een behoorlijk stuk over het strand, goede gymnastiek voor de
kuiten omdat het rul zand was.
Natuurlijk konden we het niet laten om weer een rondje door de Chinashop te lopen en warempel, we
hadden toch weer iets gevonden! Ook gingen we langs bij een Vodafonewinkel om een simcard te
kopen zodat we ook internet op onze laptop hadden. € 12,95 voor 30 dagen en 1 gigabyte.

Neenee, dit is niet Els in een overmoedige bui........

Met het fietskarretje werd de verse vis aangeleverd.

Zaterdag 28 november lieten we Figueiras da Foz achter ons en gingen opzoek naar een plekje uit
het Duitse reisgidsje. Daar wist de navi niet echt raad mee, vandaar dat we 5 km stapvoets over een
miserabele weg schuifelden. Bedoeld plekje werd wonder boven wonder gevonden. Het was erg
mooi maar wel heel erg ver weg van de civilisatie.

In de zomer zal het er best druk zijn, nu was het erg stil. Op het strand zagen we één mens, stoeiend
met een paragliderscherm. De Portugese meneer sprak perfect Engels, hij was werkzaam in de
luchtvaart. Hij was opgetogen dat wij zo onder de indruk waren van ZIJN Vaderland. Hij wist ook te
vertellen dat de grote en stinkende fabrieken waar we langsreden cellulose en papier maakte uit de
rijkelijk aanwezige eucaliptusbomen.
Na een strandwandeling en 1 minuut stilte bij een dode bruinvis besloten we toch verder te rijden
naar een plek waar iets meer beleven was. Hierbij belanddenwe op de nog redelijk nieuwe Estrada
Atlantico, een mooie toeristische weg door het zeer uitgestrekte bos- en duinengebied. Zo kwamen
we na 50 km bij het piepklein stadje Praya Pedogao. Bij een rotonde stonden nog 3 campers dus
ons voertuig kon er nog wel bij. Een Duitse camperbuurman was erg blij weer eens in zijn moerstaal
te kunnen kleppen, we konden het uitzet-knopje moeilijk vinden.
In de plaatselijke supermercado (nou ja..........) kregen we de allerlaatste 4 broodjes zodat we weer
even energie hadden voor een volgende wandeling.
Het weer? Ongekend lekker! Els heeft vrij lang in een bloes buiten kunnen lezen voordat de wind het
wat fris ging maken.
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In de late namiddag verscheen er een bruidspaar dat zich tegen de achtergrond van de uitbundig
briesende branding lieten vereeuwigen voor het nageslacht. Brokje romantiek, toch?
Met het invallen van de duisternis ging ook de wind wat liggen waardoor de camper waggelvrij op zijn
wielen stond, wel zo prettig voor een goede nachtrust.
Voor de volgende dag stond een weerzien met de kustplaats Nazaré op het programma.

Zondag 29 november. Deze keer waren we niet een van de weinigen die Nazaré bezochten.
Stonden we vorige keer in de bovenstad op een parking op het klif, deze keer kozen we voor een
plekje in de benedenstad. Het was nog vroeg op de dag, ondanks dat was het zoeken naar een
parkeerplekje. Op een soort zandplaat stonden al aardig wat campers en we wisten nog een plaatsje
te bemachtigen. Was het alléén het stralende weer op deze zondag waarom het zo druk was?
We wandelden op ons gemak de hele boulevard op en af, genietend van het uitzicht op het strand en
de bovenstad. De dames waren weer actief om hun gedroogde visjes aan de man te brengen. Het
zal misschien goed smaken, wij zagen het niet zitten.
Wat ons al opviel t.o.v. ons vorig bezoek: De branding was aanmerkelijk wilder, ondanks dat het
nagenoeg windstil was.
We gingen uiteraard ook met de kabeltrein naar de bovenstad, een leuke attractie. Ook de bovenstad
was veel drukker dan de vorige keer. Talloze verkoopstandjes en vrijwel alle Horecazaken waren
open. Toen we naar de klif wandelden werd duidelijk dat onze keuze voor parkeren in de
benedenstad een verstandige was. Stonden we vorige keer vrijwel alleen op de mixparking, nu was
deze afgeladen vol. Een politieagent vertelde ons waarom het zo druk was: Tussen 14 en 17 uur zou
er een golf van 15 a 20 meter hoog tegen de klif beuken. Door een complex van omstandigheden
gebeurt dit vrij regelmatig op dit punt. Er worden soms zelfs golven van 30 meter gesignaleerd.
Vandaar de vele honderden kijkers! Ondanks dat we de 'twintiger' niet gezien hebben, drie uur
wachten vond Fred te lang, was het een spectaculair schouwspel, de ontstuimige branding.
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Op het plaatje niet terug te zien, maar tussen, op en in deze machtige golven zwierden jetski's en boardsurfers.........

Toen we in de late namiddag terugkeerden bij de camper, niet nadat we ons verwend hadden met
lokaal gebak, merkten we al te goed dat we erg veel geslenterd hadden..... Mooie en bijzondere dag!
Maandagmorgen 30 november werden we redelijk vroeg gewekt door nijvere stratenvegers en
vuilnismannen, druk doende de stad te kuisen. Daardoor kwam er van slapen weinig meer en
besloten we maar verder te trekken na de gebruikelijke plichtplegingen.
OEF!!! De camper weigerde dienst! Sleutel omdraaien: Niks! Even wachten, heel optimistisch nog
eens geprobeerd maar zonder enig resultaat. De Portugese Wegenwacht bleek onbereikbaar op het
nummer waarover we beschikten, dus dan maar de ANWB gebeld. Na anderhalf uur kwam een
bergingsvoertuig. De chauffeur probeerde nog te starten met een hulpaccu maar de motor bleef
dood. Dan toch maar op het bergingsvoertuig. Dit ging met veel improviseren om de trekhaak en
fietsendragen niet te beschadigen.
Het hele handeltje werd een paar kilometer
verderop bij een garage neergezet en na het
nodige zoekwerk bleek dat het massacontact niet
goed was. Dit werd hersteld, de camper startte
weer als vanouds en toen pas werd hij van het
voertuig gelost met alweer problemen met de
trekhaak. De fietsendrager bouwden we zelfs af en
toen ging het, nog steeds moeizaam. Garagebaas
overhandigde zijn telefoon en daar vertelde de
Portugese Wegenwacht in het Engels dat we €
75,= moesten afrekenen. Garagebaas nam echter
genoegen met € 60,=. Toch nog een meevaller.
Na uitgebreid dank voor de goede service gingen we naar ons dagdoel, het prachtige burchtstadje
Obidos. Hier waren we in februari ook al en dat was erg goed bevallen. Een eenvoudige CP met
sani (was hard nodig!), zonder stroom, € 6,=. Deze keer was het ook nog prachtig weer en was het
stadje levendiger dan de vorige keer. Misschien ietsje teveel winkeltjes maar die boden zulke mooie
en leuke spullen aan, een genot om naar te kijken. Vanwege de 'verloren' uren zouden we de
volgende dag zeker nog in Obidos blijven staan.

