
Найкращі курорти Португалії

Акві – тут, бом – красиво, делісіозо – смачно, енсоларадо – сонячно. Ці слова захоче
Вимовити кожен, хто побуває в Алгарві, – самому південному регіоні Португалії. 

Ал Гарб
У цього регіону чудова історія. Сотні років тому тут правили араби. “Західний кордон”,
або “ал гарб”, – так вони називали самий мальовничий регіон сучасної Португалії. Сілвеш,
Тавіра, Фару – міста, в яких все ще зберігся мавританський дух.
Родючий грунт, стратегічно зручні миси приваблювали сюди іноземців ще з часів
фінікійців. Прогуляєшся по містах Мілреу, Бока ду Ріу, Віламура -  ніби поринаєш в історію
Стародавньої Греції і Римської імперії. Лише в середині XIII століття християни
відвоювали Алгарве, і з тих пір регіон довгі століття займав важливе місце на світовій
карті. Великий Генріх Мореплавець організував тут школу навігації і почав епоху
відкриттів. Біля берегів Алгарве відбувалися великі морські битви, в тому числі виграна
легендарним адміралом Нельсоном біля мису Сан-Вісенте. З його гаваней йшли найбільші
каравели, регіон процвітав. Але в 1755 році відбувся десятибальний землетрус, епіцентр
якого знаходився саме в Алгарве. Про ті часи місцеві жителі намагаються не згадувати –
навіщо ятрити минуле? Адже тут як і раніше 365 днів в році світить сонце, так само
п’янять своїми ароматами зарості евкаліптів і сосен, замість мореплавання процвітає
курортний бізнес, а замість моряків приїжджають тисячі туристів.

Саудад і сієста
Португальці на себе наговорюють. Причину цієї меланхолії нам, жителям півночі, не
зрозуміти – ну як можна сумувати в країні, де цілий рік сонячно і зелено?! Я в
португальський Саудад просто не вірю. Бачили б ви, як місцеві лихачать на дорогах,
витанцьовують в рибальських тавернах і заграють з жінками – запально і пристрасно!
Туга, як мені здається, – відволікаючий маневр, щоб приховати від заздрісних очей
справжню національну рису – життєлюбність. Вона особливо відчувається в Алгарве.
Тут навіть горезвісна сієста – тихий післяобідній відпочинок – проходить, в хорошому
сенсі, гамірно: під гул прибою, шелест евкаліптів і спів птахів. Не дивно, що перші туристи
– англійці, які приїхали сюди в п’ятдесятих роках минулого століття, – облюбували цей
регіон, побудували десятки фешенебельних готелів і подбали про те, щоб він залишався
одним з найбільш екологічно чистих курортів.
Алгарве, здається, взагалі не торкнулася індустріалізація: тут немає виробництв,
фабрик. Навіть кондиціонерами практично не користуються. Чудесами техніки,
звичайно, оснащені всі готелі і, напевно, багато приватних будинків. Але ними немає
сенсу псувати цілюще океанське повітря: для кондиціонування приміщень
використовують постійний на узбережжі легкий вітерець. Завдяки йому і особливій
архітектурі будівель в Алгарві навіть в самий розпал літа не буває виснажливої спеки.

Мануеліно і Азулежу
Алгарвійські містечка (а містами їх важко назвати – вони всі маленькі, компактненькі, такі
“зменшувально-пестливі”) постійно спонукали мене до. .. вандалізму. Хотілося щось взяти
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на пам’ять: відгвинтити неймовірно красиво кованні дверні ручки, відвезти до себе на
дачу різьблені теракотові віконниці або відклеїти парочку азулежу – настінних плиткових
панно. Ними неможливо не замилуватися! У мистецтві викладати барвисті картини з
кераміки португальцям немає рівних, і азулежу давно стали візиткою місцевої
архітектури. Так само як і мануеліно – вигадливий мікс готики, мавританського стилю і
ренесансу. Він названий по імені короля Мануеля I Щасливого, який правив з 1495-го по
1521 роки – в пору розквіту Португалії, великих морських експедицій. І, як розумнічають
архітектори, стиль “як би висловлює враження європейця, який побачив новий світ і
невідомі країни”. Особисто я довго розглядала зразок мануеліно – фортеці тамплієрів у
місті Томар. Змішання образів, технік, фарб, складна ліпнина і морська символіка, герби і
чудовиська – що хотіли висловити творці цього архітектурного шедевра, сказати
складно. Але виглядає фортеця багато, заплутано і казково красиво.
У Алгарве взагалі казково: конусоподібні димоходи особнячків схожі на ескімо, вузенькі
вулички з вибіленими будинками – на білосніжні стрічки, а різнокольорові віконниці і
вазони на вікнах – немов змальовані з дитячих книжок.

Фіел аміго і катаплана
“Фіел аміго” означає “вірний друг”. Вгадайте, що так називають португальці? Засолену
тріску – свою улюблену страву. Мені, якщо чесно, більше подобається їх інша національна
страва – катаплана, тушкована з овочами і мідіями, – гострувата, соковита, навариста. У
Алгарві, краї рибалок, прогулянки по рибних базарах у містах Пенішу, Портімані, Лагуш,
Сезімбра гідні окремої екскурсії. Які величезні кальмари, найсвіжіше м’ясо тунця щоранку
виставляють на продаж дружини рибалок – варианс. Молюски продають прямо в
гігантських плетених кошиках – восьминоги, лангусти, креветки, сердцевидки, клеми,
морські черешки. Назв половини морепродуктів я навіть не знала.

Фару
Столиця Алгарве – мініатюрне місто Фару – мало чим схоже на сучасні мегаполіси. Хіба
що самою високою (аж три поверхи!) Будівлею мерії, що нагадує, швидше, замок
португальського аристократа, і парочкою державних установ. В іншому – затишна
провінція з маленькими особнячками. Навіть не віриться, що в римську епоху це був
процвітаючий і важливий порт, до якого заходили кораблі з усього світу. Проте за
зовнішньою простотою міста криється неймовірний колорит: бруківки, горбистий рельєф,
віконні вітражі та настінні азулежу, крихітні – на два-три столики – сімейні кафе.
Ідеальне місце для тих, хто хоче втекти від цивілізації.

Албуфейра і Портімао
Цей одне з головних курортних міст Алгарві мені чимось нагадав декорації історичної
кінострічки: мавританські арки, ансамбль з білих будиночків, старовинна цегляна кладка,
довга набережна, плавно переходить у високий стрімчак. Здається, ось-ось сюди
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увірвуться хрестоносці, щоб звільнити місто від півтисячолітнього правління арабів. Від
тих часів залишилася тільки назва міста – Албуфейра, або “морська фортеця”, колись
стояла на згадані кручі – зараз це прекрасний оглядовий майданчик. Звідси океан видно
як на долоні: від прибережних хвиль, які злизуйть золоту крайку міського пляжу, до
розмитого вдалині горизонту, за яким водна гладь зливається з небом.
Таке ж враження справив і курорт Портімао. Я розраховувала побачити на його
вуличках кориду, справжню, за старими правилами – кажуть, це єдине місто в Алгарві,
де її ще проводять. Але мені не пощастило – кориди не було. Зате була все та ж
португальська автентика – старовинний собор в стилі мануеліно, фортеця
Санта-Катаріна-де-Рібамар і стародавні руїни в Абікадо.

Прайя-да-Роша
У Алгарві дивовижні пляжі – те, заради чого, власне, і їдуть сюди туристи. Довгі, чисті, з
намитим з глибин океану дрібним піском. У цього регіону одна особливість – жоден
готель не стоїть прямо на березі. Просто тому, що це неможливо. Практично вся
прибережна лінія порізана скелями і кручами, на яких і будують готелі. Види звідси –
чарівні, а до пляжу легко спуститися по спеціально обладнаним стежкам.
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