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cottages in Portugal 

1. ALOJAMENTO LOCAL 
 
Sinds 12 december mag Monte do Casarão 
zich een officiële toeristische onderneming 
noemen, in de categorie Alojamento Local. We 
zijn er erg trots op. Alojamento Local is een 
nieuwe wettelijke classificatie. Omdat we als 
eerste in de gemeente Odemira hiervoor de 
vergunning krijgen, hebben we er een feestje 
van gemaakt. De wethouder heeft onder het 
toeziend oog van diverse genodigden het AL-
bordje op de muur geschroefd. Even zag het 
ernaar uit dat alles letterlijk in het water zou 
vallen - het heeft dagen geregend - maar op 
het moment suprême scheen het zonnetje. 
Een gunstig voorteken? Voor de goede orde 

moet nog 
even ver-
meld wor-
den dat 
we ook 
ISO-
gecertifi-
ceerd zijn, 
sinds ok-
tober 
2008. 
 
 

 
2. SCHILDEREN OP DE BERG 
 
Half november was zes dagen lang een groot 
kunstenaarsgezelschap te gast op Monte do 
Casarão. De Vrije Kunstgroep Almere, 17 man 
sterk, inclusief lerares. De vliegreis, het ver-
voer, volle koelkasten, mooi weer: alles heb-

ben we geregeld. Het was een groot succes, 
de stemming was puik, iedereen heeft volop 
genoten en er zijn heel wat mooie kunstwerk-
jes gemaakt.  Voor herhaling vatbaar. 
 
 

3. EUCALYPTUS 
 
Begin 20e eeuw wordt in Portugal de eucalyp-
tus, een van oorsprong Australische boom, 
aangeplant in drassige gebieden omdat hij 
zo’n 100 liter water per dag gebruikt.  Al snel 
ziet men in de snelgroeiende en zichzelf mak-
kelijk herstellende boom de mogelijkheden 
voor de papierindustrie. In het hele land ver-
schijnen eucalyptusplantages. Monte do 
Casarão is zo’n eucalyptusplantage. Hoewel 

een eucalyptus een 
mooie boom is, 
hoort hij niet thuis 
in Portugal en doet 
hij de omgeving niet 
veel goed.  Hij haalt 
al het water uit de 
grond, en door zijn 
etherische oliën is 
hij zeer brandbaar 
en belemmert de 
ondergroei. Andere 
bomen en struiken 
hebben het nakij-
ken. Genoeg rede-
nen voor ons om 
alvast een groot deel van de eucalyptussen 
weg te laten halen en het echte Portugese land-
schap weer een kans te geven. De eucalyptussen 
zijn naar Spanje. Naar de papierfabriek.   

 
4. NOOIT MEER OVERGEWICHT 
 
Per persoon mag je in het vliegtuig 20 kilo aan 
bagage meenemen. Dat is niet erg veel. Zeker 
niet als je van plan bent om in je vakantie 
eindelijk eens al die boeken te lezen waar je 
niet aan toe bent 
gekomen. Gelukkig 
heeft Monte do 
Casarão  een uitge-
breide bibliotheek. 
Jong, oud, stripfa-
naat of liefhebber 
van Geert Mak: ie-
dereen komt aan 
zijn trekken. Ook 
spelletjes, legpuz-
zels en films zijn 
voor algemeen ge-
bruik. Alle gasten 
hebben dezelfde 
reactie: ’Als ik dat 
had geweten…!’ 

 
5. TERUGBLIK 
 
Het jaar is bijna voorbij. Aanleiding om terug 
te kijken op het eerste jaar dat we volop in 
bedrijf zijn. Om een geliefde uitdrukking van 
mijn moeder te gebruiken: we mogen 
(ondanks enige fikse tegenslagen) niet mop-
peren.  1400 overnachtingen, allemaal plezie-
rige en interessante mensen, variërend in leef-
tijd van 0 tot 78 jaar. Een groot aantal gasten 
zien we in 2009 weer terug. Dat is maar voor 
een deel onze eigen verdienste. Het is hier 
gewoon verschrikkelijk mooi. Niet te vergeten 
de stilte, de ruimte, de geur: een belevenis 
apart. Niet te 
vangen in de 
nieuwsbrief of 
op de website.  
U moet het echt 
zelf ervaren. 
Een ideetje 
voor 2009? 
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VROEGBOEKERS 2009 
 
Ook in Portugal wordt alles 
duurder. Daarom verhogen wij 
de prijzen in 2009 met 8%. We 
corrigeren hiermee de inflatie 
van 2007 en 2008.  
Voor diegenen echter die vóór  
1 januari 2009 boeken, gelden 
de  prijzen van 2008.  

Wij wensen iedereen 
fijne kerstdagen en 
alle goeds in 2009. 

 


