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PINGO DOCE 
 
Het overgrote deel van onze gasten vliegt op Faro 
Airport. Logisch, want het is het dichtstbijzijnde 
vliegveld en in anderhalf uur kunt u, met de route 
binnendoor, op Monte do Casarão zijn. Neemt u 
die route dan dient u er wel rekening mee te hou-
den dat u geen dorp of winkel tegenkomt. Alvast 
wat mondvoorraad inslaan zit er niet in.  
Tot voor kort dan wel te verstaan.  
Onlangs heeft een filiaal van Pingo Doce, een  van 
de grote Portugese supermarktketens, zijn deuren 
geopend vlak naast het vliegveld. Na de rotonde 
met de vliegtuigspottende beelden draait u direct 
de parallelweg op. Na een paar honderd meter 
ziet u de Pingo Doce, voorbij Hotel 3K.  

Wilt u boodschappen doen, dan kan dat dus. No-
dig is het niet. Wij houden onze goede gewoonte 
in stand te zorgen voor een welkomstpakket, zo-
dat u niet direct weg hoeft en moet nadenken 
over wat u wilt inslaan. U kunt ook altijd de avond 
van aankomst bij ons een vorkje meeprikken. Wel 
zo makkelijk. En gezellig. 
 

 
VISSEN IN AZENHA DO MAR 
 
Vlak voor Carvalhal, favoriet strand van veel gas-
ten, ziet u een bordje Azenha do Mar. Azenha do 
Mar is een piepklein vissersdorpje met een paar 
huizen, een paar bootjes, een paar vissersschuur-
tjes en een klein haventje.  
Je verwacht dan ook niet direct een visafslag. En 

zeker geen visafslag met daarin een zeer goed 
geoutilleerde (sport)viswinkel. Aas, hengels, leef-
netten, lijnen: alles wat u nodig heeft om te gaan 
vissen is er te koop. Je hengeltje uitgooien in de 
oceaan is natuurlijk een avontuur apart. En de 
vissen bijten uitstekend. Visje mee naar huis ne-
men en op de bbq gooien maakt het avontuur 
compleet. Is dat niets voor u dan is een visje eten 
in het in de wijde omgeving geroemde visrestau-
rant in Azenha do Mar een goed alternatief. Heel 
Portugal gaat daar eten, lijkt het wel. Het is vaak 
erg druk, je moet soms lang wachten en reserveren 
kan niet. Ook een bijzondere ervaring.   
 

DE ZOMER VOORBIJ 
 
De meteorologische zomer is al een maand 
voorbij, de klok wordt een uur teruggezet, de 
dagen worden korter, de drukte is over.  
We zijn weer verwend met en door onze gasten.  
Oude kaas, drop, stroopwafels, chocoladetul-

pen, krentenbollen: van alles hebben ze meege-
bracht. Geanimeerde gesprekken hebben we 
gehad, gezellige etentjes, mooie wandeltochten, 
pianovoordrachten. Zwemmen was favoriet (de 
temperatuur was vanaf april helemaal gewel-
dig), maar ook surfen en dolfijnen spotten, vis-
sen, pilates, een avondje naar het popfestival 
en naar de middeleeuwen. Af en toe was er een 
spannend moment met een kapotte auto of een 
doktersbezoek. Gelukkig niets ernstigs. Al met 
al hebben we een geweldige zomer gehad met 
alleen maar fijne mensen en fijne grote en klei-
ne kinderen.  
Omgekeerd hebben ook de gasten een heerlijke 
tijd gehad. Wat blijkt uit alle kaarten die we 
hebben ontvangen, de reacties op de website, 
de mailtjes en de foto’s. De vijfjarige Boris wist 
het ook wel. Bij thuiskomst was zijn teleurge-
stelde reactie: ‘Ik vind het andere huis in Portu-
gal leuker dan deze thuis.’ 
Zoenen kan ik ze. Stuk voor stuk.  

 
 
INTERNETDISCUSSIE 
 
Zo rond deze tijd, als we bezig zijn met de stra-
tegie voor het komend jaar, steekt onze inter-
netdiscussie weer de kop op: hanteren we prij-
zen inclusief internet of niet. Het is misschien 
niet meer van deze tijd voor internet een apart 
bedrag te vragen. Internet is algemeen goed 
geworden en hoort bij de geboden service.  
We hebben echter ervaren dat een substantieel 
deel van onze gasten het prettig vindt om even 

niet online te zijn, om even de dingen van alle 
dag achter zich te laten en meer met elkaar 
bezig te zijn. Wij geven u daarom ook in 2016 
de keus: internet is er, maar of u aangesloten 
wordt, bepaalt u samen met uw reisgenoten. 
Wilt u niet, dan betaalt u ook niet. Zo hoeven 
we ook de kosten van internet niet in de huur-
prijs te  verdisconteren. 
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Als u van plan bent hiernaar toe 
te komen volgende zomer, is het 
raadzaam zo snel mogelijk te re-
serveren. Juli begint al aardig vol 
te lopen. Bovendien kunt u profi-
teren van een aantrekkelijke kor-
ting. U betaalt de prijs van 2015 
als u boekt vóór januari. 


