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Wandeling 2 (looptijd circa 2 uur 30 minuten) 
rondje Quinta Valbom - Quintã – Vale de Bouro – Quinta Valbom 
 
Let op: op ongeveer driekwart van de wandeling kom je horeca tegen. Neem niettemin voldoende 
drinkwater mee. 
 

1. Je verlaat de camping via de hoofdingang en gaat direct linksaf omhoog. Je komt na een paar 
honderd meter in het buurtschap Quintã. Hier ga je rechtsaf. De verharde weg houdt hier op en je 
gaat links omhoog over een boerenweg langs akkers. 
Deze weg vervolg je omhoog en je negeert alle eventuele zijpaden. Dus nergens afdalen! Na 
ongeveer 10 minuten kom je bij een T-splitsing. Je slaat hier rechtsaf. 
 

2. Je blijft op dit pad en negeert alle zijpaden. Ook een breed pad naar links niet ingaan! Na ongeveer 
25 minuten lopen ligt links het Ponto de Água (waterbassin), herkenbaar aan een betonnen 
muurtje langs het pad. Vervolg gewoon de weg. Schuin rechts zien je in de verte de hoogste berg 
van de omgeving (ca. 800 meter) Monte Farinha met bovenop de kapel van Nossa Senhora da 
Graça. Overigens ook een keer een bezoekje waard. 
 

3. Je neemt het eerste brede pad rechtsaf (met de bocht mee). 
 

4. Even verder hou je rechts aan (je verlaat eigenlijk het hoofdpad) en neemt het stenige flink 
dalende pad. Je negeert de zijpaden en houdt op de volgende  driesprong weer rechts aan. Je blijft 
dit pad volgen. Na een steile stenige afdaling passeer je aan je rechterhand een wit gebouwtje. 
 

5. Als je de weg vervolgt (met bocht mee naar links) zie je even later aan je rechterhand in de verte 
(onder de windturbines) de snelweg en het plaatsje Gandarela liggen. 
 

6. Bij een bord Ponto de Água ga je rechtsaf. 
Je komt bij een asfaltweg en gaat hier rechtsaf. 
 

7. Op een driesprong (met wegwijzer Lug. Novo) ga je linksaf, de Rua de Além. 
 

8. Je komt uit op een klinkerweg waar je rechtsaf gaat. 
Even verderop kom je bij het cafeetje van Fatima, waar je iets kunt drinken en eventueel iets eten. 
 

9. Na het al dan niet lessen van de dorst ga je bij het café rechtsaf (dus niet over de brug!) en loopt in 
de richting van ‘Campo futebol’ en Ferreiros. 
 

10. Even verder op weer een splitsing met een wegwijzer hou je links aan. 
 

11. Op een T-splitsing met aan je linkerhand brievenbussen ga je rechtsaf. 
 

12. Je volgt de weg tot je bijna tegen een groot granieten huis op loopt. Ga hier rechtsaf langs het huis 
met draakjes op de muur. 
 

13. Je vervolgt deze weg en na enige tijd zie je rechts boven de weg een lichtgeel huis met de naam 
Casa das Mimosas. 
 

14. Vrij snel daarna neem je het weggetje dat scherp rechts naar boven gaat. Na een flink klimmetje 
krijg je even later de camping in het vizier. 


