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Se & gjøre
algarvekysten er en feriedrøm. Solskinn, golf, 
dramatiske klippeformasjoner og naturskjønne 
badebukter med varmt vann. Mange hevder at 
dette er europas vakreste kyststrekning. faro 
– hovedbyen i regionen – er en sjarmerende 
gammel by med frodige parker og brosteinsgater. 

Portugals sørlige 
kyststriPe, med stren-
der og klipper som skyl-
les av Atlanteren, er 16 mil 
lang, og det hevdes iblant 
at hver eneste soltilbeder 
i Europa burde få plass 
her, blant de rustbrune 
klippeformasjonene. Hvis 
man skal finne en grunn til 
Algarvekystens popularitet, 
som ikke har å gjøre med 
det vakre landskapet, så 
må det bli været. Sammen-
fattet lyder det omtrent som 
følger: sol, sol, sol. Varmen 
holder seg gjennom nesten 
hele året, og kvikksølvet 
kryper om sommeren iblant 
opp til 40°C.

Deler av kyststrekningen, 
spesielt langs den kraftig 
utbygde biten mellom Faro 
og Portimao, kan iblant 
oppleves som en utfordring 

for folk med charterfobi. 
Men Algarve er stor nok 
for alle; fra koselige, lille 
Sagres, Europas odde 
med en av verdens mest 
storslagne solnedganger, 
videre til den vakre fis-
kerbyen Lagos populære 
strender, ut til nasjonalpar-
ken Ria Formosas ube-
bygde øyer, inn blant de 
skogkledde fjellene og til-
bake til sivilisasjonen igjen; 
Taviras og Silves koselige 
gamle byer. 

Den som virkelig lengter 
etter sivilisasjon, drar heller 
til Faro, Algarves vakre 
hovedby. Har man lyst på 
et streiftog i byen, passer 
det å begynne i hagen ved 
havnen, Jardim Manuel 
Bivar. Her, øverst i hagen, 
begynner et lite nettverk 
av gågater – disse utgjør 

Faros viktigste shopping-
område – med alle slags 
butikker, kafeer og restau-
ranter.

Herfra kan man også 
gå nordover mot noen av 
byens mest kjente kirker – 
Igreja do Carmo for eksem-
pel – eller nordvestover 
via rondellen Largo 25 de 
Abril til ferskvaremarkedet. 
Rett vestover kommer man 
etter en stund til Avenida 
5 de Outubro, som stop-
per fremfor Faros pran-
gende Liceu (videregående 
skole), med utsikt over 

Assunção innenfor ring-
muren (Praça Dom Afonso 
III). Faros katedral, Sé, 
er en blanding av renes-
sanse og barokk etterfulgt 
av langvarig ombygging og 
tilbygging etter krigsher-
jinger og naturkatastrofer 
(Largo da Sé). En av byens 
mer spektakulære sever-
digheter finnes i tilknytning 
til kirken Igreja do Carmo. 
”Beinkapellet” fra 1816, er 
dekorert over det hele med 
skjelettbiter fra munkene 
(Largo do Carmo).

 algarveS 
hoveDBy er et 
hyggelig, tilBa-
keleNt SteD, Selv 
oM DeN er regio-
NeNS traNSport-
Nav og koMMer-
Sielle SeNtruM. 

byen, havet og våtmarks-
områdene i Ria Formosa.

faro
Algarves hovedby er et 
hyggelig, tilbakelent sted, 
selv om den er regionens 
transportnav og kommer-
sielle sentrum. Museu 
Municipal, som av og til 
kalles Museu Arqueológico 
fordi det fremfor alt inne-
holder arkeologiske funn, 
ligger i det tidligere klos-
teret Nossa Senhora da 

parque Natural Da 
ria forMoSa
Kyststrekningen fra Faro 
til Cacela Velha unngikk 
utbygging da våtmarks-
området Ria Formosa i 
1987 ble erklært for fredet 
naturområde. Årsaken er 
områdets unike forutset-
ninger som hekkeplass for 
våtmarksfugler. En båttur 
til noen av Faros uberørte 
øyer er en måte å besøke 
Ria Formosa på. 

eStoi-palaSSet 
12 kilometer nord for Faro, 
i Estoi, ligger det roman-
tiske Palácio de Estoi, 
et privatpalass som ble 
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ruinen dominerer byen. 
I nærheten ligger øya Ilha 
de Tavira med forholdsvis 
urørte strender. 
Transport: Omtrent 15 tog 
og bortimot 10 ekspress-
busser kjører daglig 
mellom Faro og Tavira 
(1,80 euro, 45 minutter). 

lagoS
Livlig fiskerby med bro-
steinsgater som vrimler 
av kafeer, restauranter og 
barer. Lagos tiltrekker seg 
spesielt ryggsekkturister og 
surfere som deler sin tilvæ-
relse mellom byens klub-
ber og omgivelsenes lange 
sandstrender og grotter. 
Tre populære strender i 
Lagos’ umiddelbare nærhet 
er langstrakte Meia Praia 
i øst, Praia da Luz i vest 
og den mindre Praia do 
Pinhao. 

Tre kilometer fra byen 
ligger Piety Point, et dra-
matisk område med sand-
steinsklipper og et fyr. Bar-
nevennlig. 
transport: Det går både 
busser og tog til flere 
steder i Algarve.

MoNchique
En kort tur nordover bringer 
den reisende rett inn i det 
sørlige Portugals andek-
tig vakre, skogdekte fjell-
landskap. Byen Monchique 
tilbyr frisk fjelluft, hvilket 
kan være en deilig kon-
trast til den tidvis trykkende 
heten langs kysten. Perfekt 
område for en aktiv ferie 
med turstier, ridning og 
mountainbikes. Her finnes 
det også et fint spa og en 
fantastisk privat zoo med 
utrydningstruede arter. 
Transport: Busser går fre-
kvent fra Lagos til Porti-
mao, hvorfra det daglig 
kjører 5–9 transporter til 
Monchique (2,30 euro, 45 
minutter)

SagreS
Lengst nede i Europas 
sørvestlige hjørne ligger 
Sagres bratte og klippe-
rike kyst. Perfekt for surfing 
og mange fine strender å 
stoppe ved.

bygget i rokokkostil i siste 
halvdel av 1800-tallet, og 
som nå forvitrer. Omgivel-
sene består blant annet 
av en vakker, surrealistisk 
hage med statuer, balustra-
der og azulejos. 
Adresse: Rua do Jardim, 
Estoi

tavira
Vakre Tavira, 45 minut-
ter øst for Faro, er litt etter 
hvert blitt oppdaget av 
stadig flere turister, men 
byen karakteriseres frem-
deles av den gamle ver-
dens sjarm. Et 30-talls 
kirker (Igreja da Mise-
ricórdia er spesielt sever-
dig med sin imponerende 
renessanseport) og slotts-

Mat & Drikke/ 
reStauraNter
omkring ria formosa er det en masse østers-  
og muslingfarmer. Det gjør at mollusker er et godt 
valg. i faro må man naturligvis spise fisk og skall-
dyr. Deilige sardiner, reker, krabber og hummer 
følger daglig med båtene inn fra havet og for-
vandles til delikatesser på byens restauranter.

aDega NorteNha 
Populær restaurant som 
serverer ulike sorter enklere 
fisk- og kjøttretter.
Spesielt populær er den 
stekte tunafisken og den 
hvitløksduftende lamme-
steken. En hovedrett koster 
rundt 10 euro. 
Adresse: Praça Ferreira de 
Almeida, 
Tlf. + 351 289 822 709

taSka
Tradisjonell portugisisk mat 
i enkelt vertshusmiljø som 
lokker mange lokale gjester. 
Gå ikke glipp av klassikeren 
Carne de porco com amei-
joas, svinekjøtt med hjerte-
skjell, eller noe mer uvanlig 
av ål eller småsild.
Adresse: Rua do Alportel 38
Tlf. +351 289 824 739
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Barer & Natteliv
Studentbyen faro har et aktivt natteliv, selv om 
det meste av den mer avanserte dansingen skjer 
på store klubber utenfor byen, spesielt vestover 
mot quinta do lago og vilamoura. Barene og 
klubbene på og ved rua do prior er imidlertid 
alltid et bra sted å begynne kvelden på. 

taBerNa Da Sé
Taberna da Sé lokker til 
seg et ungt publikum og 
har ofte levende musikk. 
Hyggelig uteservering i det 
gamle citadellet. Stenger 
allerede ved midnatt.
Adresse: Largo da Sé 26

MilleNNiuM iii
I Faros fremste utelivs-
strøk, Rua do Prior, ligger 
denne magasinslignende 
klubben med gode DJ-er 
og av og til live-musikk. 
Adresse: Rua do Prior 21

upa upa
Herlig sted som kommer 
i gang ganske tidlig og 
holder på til sent. Bra 
musikk og uteservering.
Adresse: Rua Conselheiro 
Bivar 51

kaDoc (alBufiera)
8000 partydyr kan feste 
samtidig i den største natt-
klubben av dem alle. Når 

de største verdensartis-
tene kommer til Algarve, 
spiller de på Kadoc. 
Adresse: Estrada de Vila-
moura, Albufiera

louNge 222.cock-
tail (lagoS)
Trendy, engelskeid bar 
med chicken tikka og 
hauger med nachos. DJ 
på plass alle helgekvelder. 
Adresse: Sr da Grac 2

caMaNé
Hummer, fiskegryter, suppe 
på hjerteskjell… denne 
klassiske finrestauranten 
på Praia de Faro serverer 
enkel mat basert på havets 
fineste råvarer. Behage-
lig veranda som vender inn 
mot Ria Formosa
Adresse: Avenida Nas-
cente, Praia de Faro
Tlf. +351 289 817 539 

MoNte Do caSal 
(eStoi)
En kort tur nord for Faro, 
like bortenfor Estoi, har 
engelskmannen Bill 
Hawkins forvandlet en 
rekke gamle gårdsbygnin-
ger til et småluksuriøst, 
passe prydelig og koselig 
hotell på landet. Han har 
lagt mye av sin energi og 
entusiasme i restauran-
ten, og dens internasjonale 
meny har klare gourmet-
trekk.
Adresse: Cerro do Lobo, 
Estoi
Tlf. +351 289 990140
www.montedocasal.pt

patio (tavira)
Taviras mest kjente restau-
rant – den krever et svært 
pålitelig kredittkort – serve-
rer tradisjonelle retter som 
ris med blekksprut. Terras-
sen har fin panoramautsikt 
og gode vegetariske retter. 
Adresse: António Cabreira 30
Tlf. +351 281 323 008

kafeer 
aliaNça (faro)
Stor, gammel kafé med litte-
rære koblinger og trepanel 
på veggene. Klassisk portu-
gisisk stil. 
Adresse: Rua Dr Francisco 
Gomes 6

pirâMiDeS (faro)
Livlig kafé i den lille parken 
ved havnen, med uteserve-
ring og alle slags småretter 
i tillegg til det vanlige kafé-
utvalget. Opplagt møtested 
i Faro.
Adresse: Jardim Manuel 
Bivar

t-cluBe
En flashy sushirestaurant 
på dager og kvelder og 
en flott nattklubb nattetid. 

Adresse: Bunganvillia 
Plaza, Quinta Do Lago, 
Faro. 
Tlf. + 351 289 396 751 

 i faroS freM-
Ste utelivS-
Strøk, rua Do 
prior, ligger 
DeNNe MagaSiNS-
ligNeNDe kluB-
BeN MeD goDe 
Dj-er og av og 
til live-MuSikk. 
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Barer & Natteliv
Studentbyen faro har et aktivt natteliv, selv om 
det meste av den mer avanserte dansingen skjer 
på store klubber utenfor byen, spesielt vestover 
mot quinta do lago og vilamoura. Barene og 
klubbene på og ved rua do prior er imidlertid 
alltid et bra sted å begynne kvelden på. 

taBerNa Da Sé
Taberna da Sé lokker til 
seg et ungt publikum og 
har ofte levende musikk. 
Hyggelig uteservering i det 
gamle citadellet. Stenger 
allerede ved midnatt.
Adresse: Largo da Sé 26

MilleNNiuM iii
I Faros fremste utelivs-
strøk, Rua do Prior, ligger 
denne magasinslignende 
klubben med gode DJ-er 
og av og til live-musikk. 
Adresse: Rua do Prior 21

upa upa
Herlig sted som kommer 
i gang ganske tidlig og 
holder på til sent. Bra 
musikk og uteservering.
Adresse: Rua Conselheiro 
Bivar 51

kaDoc (alBufiera)
8000 partydyr kan feste 
samtidig i den største natt-
klubben av dem alle. Når 

de største verdensartis-
tene kommer til Algarve, 
spiller de på Kadoc. 
Adresse: Estrada de Vila-
moura, Albufiera

louNge 222.cock-
tail (lagoS)
Trendy, engelskeid bar 
med chicken tikka og 
hauger med nachos. DJ 
på plass alle helgekvelder. 
Adresse: Sr da Grac 2

caMaNé
Hummer, fiskegryter, suppe 
på hjerteskjell… denne 
klassiske finrestauranten 
på Praia de Faro serverer 
enkel mat basert på havets 
fineste råvarer. Behage-
lig veranda som vender inn 
mot Ria Formosa
Adresse: Avenida Nas-
cente, Praia de Faro
Tlf. +351 289 817 539 

MoNte Do caSal 
(eStoi)
En kort tur nord for Faro, 
like bortenfor Estoi, har 
engelskmannen Bill 
Hawkins forvandlet en 
rekke gamle gårdsbygnin-
ger til et småluksuriøst, 
passe prydelig og koselig 
hotell på landet. Han har 
lagt mye av sin energi og 
entusiasme i restauran-
ten, og dens internasjonale 
meny har klare gourmet-
trekk.
Adresse: Cerro do Lobo, 
Estoi
Tlf. +351 289 990140
www.montedocasal.pt
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Taviras mest kjente restau-
rant – den krever et svært 
pålitelig kredittkort – serve-
rer tradisjonelle retter som 
ris med blekksprut. Terras-
sen har fin panoramautsikt 
og gode vegetariske retter. 
Adresse: António Cabreira 30
Tlf. +351 281 323 008

kafeer 
aliaNça (faro)
Stor, gammel kafé med litte-
rære koblinger og trepanel 
på veggene. Klassisk portu-
gisisk stil. 
Adresse: Rua Dr Francisco 
Gomes 6

pirâMiDeS (faro)
Livlig kafé i den lille parken 
ved havnen, med uteserve-
ring og alle slags småretter 
i tillegg til det vanlige kafé-
utvalget. Opplagt møtested 
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Adresse: Jardim Manuel 
Bivar

t-cluBe
En flashy sushirestaurant 
på dager og kvelder og 
en flott nattklubb nattetid. 
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Plaza, Quinta Do Lago, 
Faro. 
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 i faroS freM-
Ste utelivS-
Strøk, rua Do 
prior, ligger 
DeNNe MagaSiNS-
ligNeNDe kluB-
BeN MeD goDe 
Dj-er og av og 
til live-MuSikk. 
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BoalterNativer

MoNte Do caSal
(Se under Mat & drikke)
Dobbeltrom: 130-220 euro
Adresse: Cerro do Lobo, 
Estoi
Tlf. +351 289 991 503
www.montedocasal.pt

pouSaDa Da juveN-
tuDe (lagoS)
Lyse, luftige rom, kose-
lig kjøkken og deilig hage. 
Pousada betyr at det er 
et enkelt bosted, men i 
sin priskategori er dette et 

av de beste alternativene 
langs hele kysten. 
Dobbeltrom: 44 euro
Adresse: Lancarote de 
Freitas 50
Tlf. +351 282 761 970

reSiDeNcial 
eStrela De MoN-
chique (MoNchi-
que)
Små friske rom med hjem-
mekoselig utsikt over de 
nærliggende hagene. 
Dobbeltrom: 35 euro

hotel faro
Hotell med sentral belig-
genhet, som dessuten er 
Faros mest modere. Fris-
kere enn konkurrenten og 
naboen Hotel Eva, uten 
å være noe designunder. 
Restaurant, bar og utsikts-
terrasse over byen og Ria 
Formosa.
Adresse: Praça Dr. Fran-
cisco Gomes 2
Tlf. +351 289 830 830
Dobbeltrom: 95–143 euro
www.hotelfaro.pt

caSa De eStoi
Hundre år gammelt hus 
i byen Estoi, like nord for 
Faro, som er gjort om til 
et lite, rimelig hotell med 
karakter. Rundt basseng på 
den lille gårdsplassen bak 
huset.
Dobbeltrom: 50-100 euro
Adresse: Rua de Faro 80, 
Estoi
Tlf. +351 289 990 130
www.casadeestoi.com

 huNDre år 
gaMMelt huS i 
ByeN eStoi, like 
NorD for faro, 
SoM er gjort oM 
til et lite, riMe-
lig hotell MeD 
karakter. 

ShoppiNg
Den beste shoppingen langs algarvekysten finnes 
naturligvis i hovedbyen faro. et bra utgangspunkt 
er jardim Manuel Bivar. herfra kan man spasere 
langs rua Dr francisco gomes direkte inn i byens 
bilfrie shoppingsone; tre�fire kvartaler i alle retninger 
med klær, sko, accessoirer, sports-, innrednings- 
og stoffbutikker. hjertet i området utgjøres av rua 
de Santo antónio med konditoriet gardy.

Faros beste vinbutikk, 
Garrafeira Rui, ligger ved 
torget Praça Ferreira de 
Almeida. I det velduftende 
sortimentet inngår også lokale 
pølser, oster og søtsaker. 

Faros store ferskvare-
marked, Mercado Munici-
pal, holder åpent til ganske 

sent og er et perfekt sted å 
gjøre seg kjent med lokale 
råvarer. Om sommeren 
åpent også søndager.

På vei EN125, like uten-
for Faro sentrum i retning 
flyplassen, ligger byens 
shoppingsentrum Forum 
Algarve. 

Adresse: Rua do Porto 
Fundo 46
Tlf. +351 282 913 111
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flyplaSS
Faros internasjonale fly-
plass ligger seks kilometer 
vest for byen. Buss nr. 14 
og 16 går regelmessig inn 
til Faro sentrum; en billett 
koster 1,20 euro, og turen 
tar cirka 20 minutter. Taxi 
går på knapt 15 minutter 
og koster omkring 10 euro 
(mer om natten og i hel-
gene og dersom man har 
mye bagasje).

lokaltrafikk
Faros jernbanestasjon for-
binder byen med resten av 
Algarve og det øvrige Portu-
gal. Det finnes også et godt 
utbygd bussnett, vanligvis 
det mest effektive ved reiser 
i regionen. Innen Faro 
klarer man seg bra til fots. 

taxi
TáxIS AuTOFARO 
+351 289 822 275
RáDIO TáxIS
+351 289 895 790

poSt
Faros hovedpostkontor 
ligger ved Largo do Carmo 
og har åpent mandag–
fredag 08.30–18.30.

apotek
Hver bydel har alltid et 
vaktåpent apotek (farmá-
cia, med et grønt kors). 
Man følger et skjema 
som henger i vinduet på 
stengte apotek. Åpningsti-
der er ellers 09.00–13:00 
og 15.00–19.00.

taNNlege
Privat tannlege i Faro: Dr 
Ana Medinas Clínica Den-
tária.
Adresse: Avenida 5 de Outu-
bro 25, 2F
Tlf. +351 289 828 266

telefoN
Landsnummer: +351

elektriSitet
220 volt/50Hz

fakta

iNNByggere
40 000

valuta
Euro

åpNiNgStiDer
Vanligvis 09.00 til 13.00 
og 15.00 til 19.00 på 
hverdager, men mange 
butikker har nå åpent 
også i lunsjtiden.

iNterNett
www.visitportugal.com
www.visitalgarve.pt

aviSer
Região Sul
Jornal do Algarve
Público

NøDNuMMer:
112

greit å vite 

kart

turiStByrå
FARO TOuRIST OFFICE
Adresse: Rua da Misericordia 
Tlf. +351 289 803 604

 faroS jerN-
BaNeStaSjoN 
forBiNDer ByeN 
MeD reSteN av 
algarve og Det 
øvrige portugal.
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