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85LAGOS EN DE WESTELIJKE ALGARVE  

haven van de stad te verkrijgen. Chique witte jachten 
en verweerde vissersboten liggen zij aan zij in de 
moderne haven, en borden wijzen de weg naar de 
kantoortjes van bedrijven die vistochten en tochtjes 
naar de grotten en inhammen van Ponta da Piedade 
(P54-55) verzorgen.

Het sociale centrum van Lagos is de Praça Gil 
Eanes, met midden op het plein een standbeeld van 
Dom Sebastião. Dit moderne werk (1973) van João 
Cutileiro is een beeld van koning Sebastiaan die een 
halfslachtige poging deed Noord-Afrika te veroveren 
en de Moren tot het christendom te bekeren. Hij 
bracht een leger van 18.000 man op de been en voer 
in 1578 weg uit Lagos. Toen zijn slecht uitgeruste 
leger bij Alcacer-Quibir in Marokko tegenover een 
enorme overmacht kwam te staan, overleefden 
slechts 100 Portugezen de strijd.
A4C HTreinstation Lagos (C707 210 2208, inlichtingen), 
1 km ten noorden van het stadscentrum GBeginstation bus: 
Rossio de São João (C282 762 944, www.eva-bus.com), 
met diensten van en naar Aljezur, Burgau, Odeceixe, Portimão, 
Sagres, Salema en Vila do Bispo LRua Vasco da Gama (S. 
João), 8600-722 Lagos (C282 763 031, 764 111)
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ALGARVE 
De zuidkust van Portugal 
is bekend om zijn adem-
benemende uitzichten en 

opzienbarende 
rotsformaties. 

Landinwaarts ontdek je 
prachtige valleien, en 

wandel je langs schilder-
achtige bergpaden,  
landelijke dorpjes en 

Moorse kastelen. Door  
zijn landschap en klimaat 
is de Algarve het hele jaar 
door een aantrekkelijke 
vakantiebestemming.

• De Top10-selectie van 
onbetwiste hoogtepunten

• De beste hotspots:   
van de mooiste stranden 

tot de leukste clubs en bars
•Verken de streek 

per regio
• Met stadswandelingen 

en insider tips

WaT & Hoe maakT Deel uiT van kosmos uiTgevers, uTrecHT/anTWerPen

nur 512
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