
 

 

 

 

ΦΑΡΟ 

Το Faro είναι η πρωτεύουσα του Algarve και το διεθνές του αεροδρόμιο είναι η πύλη για πολλούς τουρίστες που φθάνουν 

στη νότια Πορτογαλία. Αποτελεί σύγχρονο βιομηχανικό και κατασκευαστικό κόμβο ενώ η Παλαιά πόλη είναι ο πόλος έλξης 

των επισκεπτών. Περίκλειστο από ανθεκτικά αμυντικά τείχη, το Faro Cidade Velha βρίσκεται χτισμένο πάνω σε ρωμαϊκά και 

μαυριτανικά θεμέλια. Στην πόλη ο επισκέπτης θα βρει πολλές καφετέριες και εστιατόρια που είναι κρυμμένα διακριτικά μεταξύ 

σπιτιών και εργαστηρίων τεχνιτών ενώ υπάρχει και το εξαιρετικό μουσείο όπου παρουσιάζονται εκθέματα που βρέθηκαν 

στην ευρύτερη περιοχή. 

 

ALBUFEIRA 

Η Albufeira είναι επιλεγμένος προορισμός για πολλούς τουρίστες απ’ όλη την Ευρώπη. Κτισμένη σε βραχώδη πλαγιά 

πάνω από ένα αμμώδη κόλπο, σε αντίθεση με την παλιά Albufeira που ήταν ένα ήσυχο ψαροχώρι η σύγχρονη πόλη είναι 

ένα θέρετρο γεμάτο με φωτεινά δρομάκια που φωτίζουν πληθώρα ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων και νυχτερινών 

κέντρων διασκέδασης. Αυτό όμως που την κάνει ξεχωριστή είναι οι παραλίες της. Μερικές από τις ομορφότερες αμμώδεις 

παραλίες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το θέρετρο, με εκπληκτικούς ορμίσκους γεμάτους και ζεστά νερά. Αυτός 

είναι ο λόγος που η Albufeira είναι η τουριστική πρωτεύουσα του Algarve. 

 

SILVES 

Απλωμένο πάνω σ’ ένα λόφο με θέα σε μια εύφορη κοιλάδα, γεμάτη πορτοκαλιές, ελιές και αμπελώνες, το Silves είναι μια 

από τις πιο γραφικές πόλεις του Algarve. Το τοπίο, ωστόσο, της υπέροχης αυτής πόλης κυριαρχείται από το κάστρο - το 

μεγαλόπρεπο μνημείο της ισλαμικής κυριαρχίας στην περιοχή. Χτισμένο από τους Μαυριτανούς στον 11ο αιώνα πάνω σε 

ρωμαϊκά θεμέλια, το μεγαλοπρεπές προφίλ του κάστρου ενισχύεται από τους κόκκινους τοίχους του χαλκού, τμήματα των 

οποίων εκτείνονται στην πόλη.  

 

 

LAGOS 

To Lagos είναι το πιο πολυσύχναστο θέρετρο δυτικά του Algarve. Τα μεσαιωνικά τείχη του κάστρου, οι κομψές εκκλησίες και 

οι ισχυρές αμυντικές θωρακίσεις στη θάλασσα εξάπτουν πάντα τη φαντασία των επισκεπτών, αλλά αυτό που προσελκύει 

τους παραθεριστές είναι κυρίως η ακτογραμμή. Μια εκπληκτική διαδρομή από γκρεμούς και σπηλιές συνθέτουν το σκηνικό 

σε μερικές από τις πιο γραφικές παραλίες του Algarve. Μια σειρά από θεαματικούς βραχώδεις σχηματισμούς που έρχονται 

σε αντίθεση με τα πεντακάθαρα γαλανά νερά δημιουργούν ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. Και ο καλύτερος τρόπος για να το 

απολαύσουν οι επισκέπτες είναι με μια βόλτα με πλοίο – ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για οργανωμένες κρουαζιέρες στα 

αξιοθέατα της περιοχής καθώς και σαφάρι δελφινιών. 
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