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Tavira: de parel van de Portugese Algarve
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Het pittoreske Tavira, een havenstadje met 12.000 inwoners, in het oosten van de Portugese Algarve, herbergt een schat aan historisch en cultureel erfgoed. In
het schilderachtige Moorse Tavira hangt nog de heerlijk ontspannen, authentieke sfeer van weleer. De stad,
gelegen aan de monding van de Séqua, is in twee verdeeld door de rivier Gilão en omgeven door het natuurreservaat Ria Formosa, met de mooiste en meest
ongerepte stranden van Europa. Vanaf de Romeinse
voetgangersbrug met zeven imposante bogen, die de
twee helften van de stad verbindt, heb je een mooi
zicht op de opeengestapelde huizen, de hoge palmen, de grijsbruine vestingmuren en de torens van de
kerken. Dankzij haar ligging langs Gilão krijgt Tavira
vaak de naam ‘het Venetië van de Algarve’. Hier ontmoeten we Gommaar De Corte van Vastgoedwereld
voor een rondleiding in deze prachtige streek.
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Eén van de vele troeven van Tavira is het
milde klimaat. Nergens in Europa schijnt
de zon zo overvloedig als aan de kust van
de Algarve. Ook in Tavira is het (bijna) altijd mooi weer met gemiddeld 300 dagen
zonneschijn per jaar met warme zomers en
zachte winters. In de zomer lopen de temperaturen op tot 35 graden met een aangename, verfrissende Atlantische zeebries.
Zelfs tijdens de koudste maanden daalt de
temperatuur zelden onder de 15 graden.
Vanaf februari stijgen de temperaturen alweer waardoor je de witte pracht van de
bloeiende amandelbomen kunt bewonderen, gevolgd door het roze van de vijgenbomen.
Ilha de Tavira
De uitnodigende, paradijsachtige stranden
van Tavira zijn heel wat rustiger dan in andere badplaatsen. Je kunt hier volop van
de zon genieten aan het kilometerslange
zandstrand of een verfrissende duik nemen
in de helderblauwe zee. Het Ilha de Tavira,
een langwerpig stuk zand van 11 kilometer
lang, is het grootste strand. Het ligt op het
kleine eilandje Ilha de Tavira voor de kust. Er
vaart een pont heen, die vanaf een steiger
twee kilometer buiten het centrum van Tavira vertrekt en de afstand in enkele minuten
aflegt. In het zomerseizoen is er een regelmatige busverbinding naar de boten.
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Een ander begrip in Tavira zijn de kleurrijke,
druk bezochte markten. Alles wat je nodig
hebt, vind je op de dagelijkse ochtendmarkt
naast de rivier aan het Praça de Republica.
Elke derde zaterdag van de maand is er
een openluchtmarkt met keramiek, textiel,
schoenen, manden, lederwaren en andere
gebruiksvoorwerpen. Deze markt is niet speciaal voor toeristen.
Architectonisch is Tavira één van de mooiste plaatsjes van de Algarve met de witte
huisjes met Moorse schoorstenen en kenmerkende daken, de Romeinse brug over
de Gilão en de meer dan dertig kerkjes. De
schoorsteenversieringen zijn een typische
traditie. In de Travessa de Dona Brites kun je
de mooie middeleeuwse huisjes bewonderen met gotische raampjes en deuren.
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Geschiedenis

1. Getijdemolen in Quinta
da Marim, Olhão, vlakbij
Tavira.

In de 8ste eeuw voor Christus bouwden de Feniciërs in Tavira een stad, compleet met een
stadsmuur, twee tempels en twee havens. In
deze stad - die doorheen de jaren is veroverd
- hebben zowel de Romeinen als de Arabieren hun cultuurhistorisch spoor nagelaten.

2. De rivier Gilão met de
Romeinse voetgangersbrug.
3. De kerk ‘Matriz de Nossa
Senhora da Luz’.

Van de 8ste tot de 13de eeuw heersten hier
de Moren. Deze periode eindigde met de
Reconquista in 1242 onder leiding van Paio
Peres Correia. Hierbij kwam het grootste deel
van de bevolking om het leven. Het stoffelijk
overschot van Paio Peres Correia ligt begraven in de kerk ‘Santiago Nossa Senhora do
Castello’, één van de belangrijkste kerken in
het centrum van de stad.

4. Detail van een typische
Moorse schoorsteen.

Tavira kende zijn grootse bloei tijdens de periode van de ontdekkingsreizen. Veel soldaten,
die vochten voor de Portugese verovering,
prevelden in Tavira hun laatste gebed vooraleer ze de haven verlieten. Het is dus niet
verwonderlijk dat je in deze stad meer dan 37
kerken kunt bezoeken.
Een aardbeving in 1755 vernietigde bijna heel
het stadje. Nadien werd de oude stad heropgebouwd met stijlvolle patriciërshuizen en
door palmbomen omzoomde pleintjes.
lees verder
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Bezienswaardigheden
Op een heuvel midden in de stad staat een
vervallen burcht, het Kasteel van Tavira.
Rond deze burcht staan twee kerken: de
Igreja de Santa Maria do Castelo en de SintJacobskerk. Van het Moorse ‘Castle’ resten
alleen nog de dikke muren rond een kleine,
geurende tuin. Van hieruit kun je genieten
van een adembenemend en wijds zicht
over Tavira en de zoutpannen. In de zomer
musiceren hier vaak groepen en koren.
Even buiten Tavira tussen de sinaasappelgaarden ontdek je het idyllische Pego do
Inferno, een paradijsje met een bruisende,
vijf meter hoge waterval en een meertje
eronder. In deze groene omgeving kun je
(bij hoogtij) heerlijk zwemmen of picknicken.
Hoewel de letterlijke, Nederlandse vertaling
‘poel van verderf’ niet bepaald aanlokkelijk
klinkt, is het toch een aanrader.
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In het oostelijk deel van de Algarve ligt tussen
Faro en Tavira Ria Formosa, een 60 kilometer
lange gordel van eilanden en schiereilanden met daarachter een lagune. Dit natuurreservaat met rustige wateren, uitgestrekte
zandstranden en zo goed als verlaten eilanden beslaat een oppervlakte van ruim
18.000 hectare. Het water aan de kustzijde is
kalm waar kanalen zich tussen zandbanken
doorslingeren. Door de openingen tussen de
eilanden is het getij in de lagune goed merkbaar. Onder invloed van zee en wind veranderen de eilanden voortdurend van vorm.
Het reservaat is een toevluchtsoord voor
trekvogels uit het noorden van Europa. Ze
overwinteren hier of maken een tussenstop
op hun tocht naar Afrika. Het is dan ook een
internationaal erkend ‘wetland’.

Plaza de la Republica, het grootste plein, is
het historische, culturele en administratieve
centrum van Tavira. Op dit plein, waar je
kunt genieten van een terrasje, staat het
imposante stadhuis. Vanaf hier kun je via de
Romeinse brug ‘Ponta Romana’, die voor
motorisch verkeer gesloten is, het andere
deel van Tavira bereiken.
Cacela Velha is met zijn vredige sfeer ideaal
om je te ontdoen van de spanningen van
het dagelijkse leven. Het gehucht van niet
veel meer dan 20 huizen ligt hoog boven
op een klif. De onberispelijke blauwwitte vissershuisjes liggen rondom de vestigingsruïne.
Vanuit Cacela Velha heb je een ongekend
mooi zicht over de lagune van het ‘Parque
Natural da Ria Formosa’. Je kunt hier ten
slotte, met de blauwe zee op de achtergrond, de beste oesters van Portugal eten.

lees verder
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5. De witte zandstranden en de helderblauwe zee van Tavira.
6. Zicht op Tavira vanaf de Gilão.
7. Pego do Inferno.
8. Ria Formosa.
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Golfliefhebbers komen in Tavira volop aan
hun trekken. De Algarve biedt één van Europa’s grootste golfparadijzen met meer
dan dertig golfcourses verspreid over de
150 kilometer lange kustlijn. De beste golfcourses zijn ontworpen door grote namen
als Jack Niklaus, Arnold Palmer en Severiano Ballesteros. Bijna elke terrein ligt op
nog geen 60 minuten van Tavira. Daarom
is dit gebeid al twee keer uitgeroepen tot ’s
wereld beste golfbestemming. In Tavira zelf
kun je kiezen tussen verschillende nieuwe
golfterreinen zoals Benamor Golf, Colina
Verde, Quinta da Ria en Quinta de Cima.
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Gastronomie
Visliefhebbers kunnen in Tavira volop hun hart
ophalen. Je kunt hier de heerlijkste, verse
visgerechten proeven, klaargemaakt in restaurants met internationale faam of in een
typische, charmante bistro. Een eenvoudig
gegrilde vis is hier een onvergetelijke ervaring. Deze visgerechten combineer je best
met de Portugese verfrissende ‘vinho verde’.
Tavira is het centrum van de tonijnenvangst
van begin mei tot eind augustus. De geheimzinnige lichtpuntjes, die bijna elke nacht
op de zee te zien zijn, komen van de lampen
van de vissersboten en moeten de scholen
vissen lokken.
De vruchtbare grond brengt grote opbrengsten sinaasappelen, vijgen, amandelen en
Sint-Jansbrood voort. Dit fruit verwerken de
Portugezen in hun desserts en zijn een onmisbaar onderdeel van de lokale keuken.
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Nog een typisch product van de streek is het
natuurlijke zeezout ‘Flor do sal’. Dit zout, gedroogd in volle zon, ondergaat geen enkele
behandeling waardoor de zeesmaak optimaal blijft behouden. Tavira kent een eeuwenlange traditie van zeezoutontginning.
Bereikbaarheid:
De stad ligt op ongeveer 20 km van de
Spaanse grens, 30 kilometer van Faro met de
luchthaven en op 160 kilometer van Sevilla.
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Vanuit België bereik je Tavira eenvoudig door
naar Faro (Portugal) te vliegen. Het vliegveld
ligt op een half uurtje rijden van Tavira. Tussen beide steden rijden bussen. Je kunt ook
gebruik maken van een huurauto.

9 + 10. Typische visgerechten.
11. De zeezoutmijnen van Tavira.
12 + 13. Europa’s beste golfterreinen.

32

Tekst: Adinda Heyvaert
Foto’s: Vastgoedwereld

11

Resideren in Tavira te Portugal geeft u de mogelijkheid
om te genieten van het beste van de levensstijl van de
Algarve en zijn tradities…
Tavira is gelegen in het oostelijke deel van de Algarve
en is op het punt van architectuur één van de mooiste
steden met een interessante historische achtergrond.
Het kan tevens genieten van één van de beste en
nieuwste stranden ontdekt in Zuid-Europa.
Tevens kan men in de Algarve genieten van de beste
Europese golfcourts. Men kan er meer dan 30 verschillende golfterreinen aantreffen langs de 150km lange
kustlijn.
Palmeiras Resort is opgebouwd uit één, twee of drie
slaapkamerappartementen en penthouses. Alle terrassen zijn dusdanig georiënteerd dat elke eigenaar
kan genieten van een adembenemend zicht over de
weelderig aangelegde tuinen of de kustlijn.
Het buitengewoon design van de woongelegenheden vertegenwoordigt een hoge afwerkingsgraad die de standaard ver
overstijgt. Alle gebruikte materialen en producten vertegenwoordigen gevestigde en alom vertegenwoordigde merken:
Siemens, Porcelanosa…
Voorts maakt dit resort gebruik van luxueuze extras die het
leven nog aangenamer maken, en dit is inbegrepen in de
aankoopprijs! Tevens kan men gebruik maken van een
autostaanplaats en opbergruimte die zijn gevestigd in de
kelder van elk gebouw.
Het team van architecten en interieurarchitecten hebben
nauwgezet gewerkt aan de opbouw en inrichting van elk appartement. Zij hebben rekening gehouden met de werkelijke noden van de mens met betrekking tot ruimte, mobiliteit
en design. In gedachten creëerden zij een uiterst praktische,
comfortabele en elegante stijl die voldoet aan het maximale
comfort en welzijn van de klant.
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