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  Med tonåringar

När Åsa Hansdotter tog med döttrarna 
till Portugal kom de överens om två 
 saker. Tjejerna lovade följa med på 
en och annan utflykt. Och Åsa lovade 
att ta det lite lugnt. Resultatet? En härlig 
vecka späckad med upplevelser och 
familjemys. 
Av Åsa Hansdotter  Foto: Åsa Hansdotter xxxxx

i bagaget
Resenärer: Åsa Hansdotter, 50, Hanna,16, och Milla, 14.Bor: Södra Sandby (utanför Lund). Gör: Kommunikatör & frilansjournalist.
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G
yllene stränder, klarblått vatten och gröna bergsbranter. 
Idylliska byar med vitkalkade hus och gästvänliga människor. 
Portugals vilda sydvästkust är verkligen magisk. 

När jag och döttrarna skulle boka en resa blev det till kust-
remsan mellan Odeceixe och Burgau – känd som Costa Vicen-

tina. Det är en del av Algarve med en vild natur, undangömda stränder med 
skyddande grottor insprängda mellan röda kalkstensklippor. Vilket väl är per-
fekt resmål för en 16- och en 14-åring, eller?

Följ med på en häftig resa till den lilla byn Carrapateira på Portugals väst-
kust, precis där de vidsträckta dynerna har sin början. 

DAG 1

Fiskmanikyr  
och sniglar till 
middag
Efter att ha landat sent på kvällen  
i Faro och sedan kört en och en halv-
timme västerut för att komma till 
Carrapateira, unnar vi oss sovmorgon. 
När vi vaknat letar vi oss ner till tor-
get i byn för att köpa nybakat bröd 
och färskost i den lilla mini-merca-
don. Jag noterar att den portugisiska 
äldre damen framför oss i kön har 
med sig sin egen brödkasse i tyg, pre-
cis som mannen bakom som har en 
liknande, virkad variant att bära hem 
sitt frukostbröd i. 

Carrapateiras centrum består av ett 
enda torg där det förutom den lilla af-
fären finns tre restauranger, en surf-
shop, fisk- och grönsaksmarknaden 
samt en pytteliten turistaffär. 

EFTER FRUKOST VANDRAR vi till 
doften av timjan, rosmarin och laven-
del genom dynerna ner till Praia da 
Bordeira. Stranden är en av byns två 
stränder och trots att det är högsä-
song är det nästan folktomt. Vi badar 
fötterna i floden som rinner ner från 
berget ut i havet och upptäcker att vi 
får pedikyr av små fiskar som kommer 
simmande och nafsar på våra tår. 

På kvällen promenerar vi till Res-
taurante do Cabrita i utkanten av vår 
lilla by. Lokal, portugisisk mat serve-
ras och vi provar amêijoas – snäckor i 
vitlök, citron och koriander – och det 
smakar himmelskt. Till snacks får vi 
in bröd, ost, sardinpasta och oliver. 

När vi kommer tillbaka till huset, 
får vi besök av vår värdinna som 
knackar på för att se hur vi har det. 
Hon är en dam i 8o-årsåldern och kan 
inte ett ord engelska – och vi ingen 
portugisiska. Samtalet blir en smula 
knapphändigt men vi lyckas nog för-
medla att vi trivs och har det bra.

DAG 2

Vi testar surf på 
bästa stranden
Turisterna i Carrapateira är mestadels 
surfare och runt torget står det flera 
minibussar med surfbrädor fastsurrade 
på taket. Men även under högsäsong 
är det en lugn by där inte mycket hän-
der. Ett par äldre farbröder i hatt sitter 
på torget och språkar. En hund sover  
i ett hörn. Ett par surfare provianterar 
innan de åker vidare ner till västkus-
tens populära surfstrand Praia do 
Amado, två kilometer från byn. 

Vi vill också surfa och i husets käl-
lare hittar vi det vi behöver. Vi lastar 
bilen full med brädor, våtdräkter och 
parasoll. På Praia do Amado samsas 
surfare med barnfamiljer och hundar 
om vartannat. Men det är surfare som 
dominerar och ska man ”bara” bada 
får man se upp så man inte krockar 
med en surfbräda. Här finns också ett 
par surfskolor som erbjuder kurser 
och utrustning om man vill hyra. 
Flickorna drar på sig våtdräkterna, 
trots att det är närmare 30 grader i 
luften är det bara 18 i havet och att 
ligga i en längre stund blir för kallt. 

DE PROVAR BÅDE bodysurf och 
brädsurf med blandad framgång. Ef-
teråt går de och köper färskpressad 
juice och pastel de nata – portugisiska 
smördegspajer fyllda med kanel och 
äggkräm – i den lilla husvagnsrestau-
rangen ovanför stranden. Vi har en 
härlig dag!

På kvällen ger vi oss iväg till 
Pedralva och restaurangen Pizza Paz-
za. Byn, som under en lång tid avfol-
kats tills det var endast nio bofasta 
kvar, har sedan drygt tio år återupp-
byggts av en driftig affärsman som 
rustat upp ett trettiotal hus för att 
kunna hyra ut till turister som vill bo 
nära naturen. Och nära naturen är 
ingen överdrift. Vi kör genom ett fan-
tastiskt landskap, där vägen kantas av 
pinjeträd och korkekar, innan vi slut-
ligen når fram till byn. Den lilla piz-
zerian ligger högst uppe bland de vit-
kalkade husen och visst är det alldeles 
fantastiskt goda pizzor – men också 
vetskapen om byns förvandling och 
överlevnad adderar till upplevelsen. 

Stränderna 
kring Carra
pateira är 
paradiset för 
surfare. 

Tjejerna testar 
 bodysurf på Praia 

do Amado.
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DAG 3

Sardiner för   
mig, lasagne  
för dottern
I dag blir det utflykt till Lagos, som 
är en perfekt blandning mellan tradi-
tionell portugisisk kultur, fina strän-
der och en charmig historisk del med 
typisk Algarvearkitektur. Här finns 
ett myllrande turistliv och vi till-
bringar flera timmar med att flanera 
på de vindlande gatorna och besöka 
de många små affärerna. När vi inte 
orkar längre slår vi oss ned på en li-
ten restaurang och beställer in gril-
lade sardiner och bläckfisk. Sardiner 
– som är regionens kanske mest kän-
da maträtt – äts med kokt potatis och 
sallad. Jag tycker de salta sardinerna 
smakar gott i värmen, men yngsta 
dottern håller inte med – för mycket 
ben menar hon och beställer i stället 
in en lasagne. 

NÄR VI FÅTT nog av shopping åker vi 
vidare för att leta upp Praia das Furnas 
– en av stränderna i närheten av Lagos, 
som vår värdinna tipsat oss om. Smala, 
grusvägar utan skyltning leder oss till slut 
ner till en fantastisk strand, omringad av 
höga kalkstensklippor med insprängda 
grottor där man kan söka skugga. Stran-
den är delvis nakenstrand men även van-
liga ”textilare” besöker den. Vattnet är 
helt klart och underbart, men det krävs 
att man blivit rejält uppvärmd i sanden 
innan man vågar kasta sig i. 

Första semesterdagen pratade vi ige-
nom hur vi skulle lägga upp veckan och 
vilka eventuella problem som skulle 
kunna uppstå. För att minimera kon-
flikter har flickorna gått med på att inte 
sova halva dagen, och jag i min tur har 
lovat att ta det lugnt och inte vara så 
energisk. Det går ganska bra. Alla an-
stränger sig och naturligtvis hjälper det 
att huset är så pass stort att alla kan få 
ett eget rum så vi inte behöver gå på 
varandra.

DAG 4

Het vandring 
med oslagbar 
utsikt
Vi börjar vår vandring före åtta på 
morgonen och trots den tidiga tim-
men är det redan varmt. Vi hör någon 
enstaka tupp gala, en bjällra från en 
ko, en hund som skäller långt borta. 
Bara några få äldre människor är ute 
och de hälsar artigt på oss när vi vand-
rar förbi. 

Vi följer vägen ner till Praia do Bor-
deria och längs den dramatiska kusten 
och det är fantastiskt vackert. Vand-
ringsleden Rota Vicentia är totalt på 45 
mil och sträcker sig från Sagres i syd 
till Santiago do Cacém i norr. I Car-
rapateira går leden i en cirkel ut till 
kusten och tillbaka till byn och kallas 
Fishermen’s trail – en vandring på tio 
kilometer – och det är den som yngsta 
dottern och jag har som mål att vandra. 

NÄR VI EFTER åtta kilometer når 
Praia do Amado är vi varma och tröt-
ta. Det är fortfarande tidigt på för-
middagen och vi är nästan ensamma 
på stranden. Dottern är tagen av vär-
men och vi bestämmer oss för att för-
söka få skjuts de sista två kilometerna 
tillbaka till Carrapateira. En ung surf-
kille från Italien låter oss åka med och 
vi tränger in oss i hans bil tillsammans 
med hans surfbräda, våtdräkt och an-
nan utrusning. Det är redan 30 grader 
varmt så det känns som rätt beslut. 

Eftermiddagen tillbringar vi hemma 
i hängmattan med en bok. Det blir en 
enkel, mysig middag på altanen med-
an vi ser solen gå ner bakom dynerna.

    Flickorna sover och jag går 
upp tidigt och lastar surfbräda 
och våtdräkt i bilen

Belöningen 
när man går 
Fishermen’s 
trail.

Ser inte så 
mycket ut 
för världen, 
men grillade 
sardiner är 
mums!

Lite mobiltid 
på en av 
balkongerna. 
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DAG 7

Dags för 
hemfärd – men 
först shopping
Det är dags för hemresa, men flick-
orna har fortfarande reskassa kvar vil-
ket verkar vara ett problem för dem, 
och vi beslutar oss för att åka till Fo-
rum Algarve, ett stort köpcentrum i 
Faro alldeles i närheten av flygplatsen. 
Det visar sig vara ett bra beslut – inte 
ett öre finns kvar när vi slutligen läm-
nat hyrbilen och checkar in. 

VI ALLA ÄR nöjda med vår vecka i 
Portugal. Vi har lyckats vara tillsam-
mans utan datorer och andra distrak-
tioner (det fanns ingen wifi i huset) vil-
ket har medfört att vi har fått flera 
väldigt intressanta kvällar med mycket 
samtal och skratt. Flickorna har kom-
promissat och följt med på olika utflyk-
ter och aktiviteter som de kanske inte 
alltid efterfrågat. Och jag har tvingats 
ta det lite lugnare än vanligt för att an-
passa mig till deras tonårstempo. På 
flyget hem enas vi om att det varit en 
väldigt lyckad semester. Och att en 
vecka tillsammans var precis lagom. 

DAG 5

Smuttar på vin 
under ett parasoll
Där floden Seixe rinner ut i havet och 
en liten klunga hus klamrar sig fast 
på klippkanten ligger den fantastiska 
stranden Praia do Odeceixe, en enda 
stor sandtunga som breder ut sig vid 
flodöppningen. Som omväxling badar 
vi i floden som har klart, varmt (nåja) 
vatten. Det är inte djupt men på sina 
ställen finns det små hålor, ”badkar”, 
där man kan simma mot strömmen. 
Många barnfamiljer har lockats hit och 
floden passar bra för barnens lek. 

VI ÄTER BLÄCKFISK och räkor på 
Café Central med utsikt över stran-
den och provar också deras hemgjor-
da citronlemonad som läskar gott. På 
hemvägen handlar vi lite frukt och 
snacks och jag en flaska vinho verde i 
en liten närbutik i Aljezur. Det syr-
liga, friska och lite lätt kolsyrade vinet 
med lite lägre alkoholhalt är perfekt 
att sitta och smutta på under ett para-
soll i trädgården när vi kommer hem. 

DAG 6

Egensurfning för 
mig, vilken lycka!
Flickorna sover och jag går upp tidigt 
och lastar surfbräda och våtdräkt i bi-
len. Jag har surfat en del tidigare men 
vet hur svårt det är och går därför öd-
mjukt förbi nybörjarklassens surfing-
grupp som värmer upp på stranden. 
Under en timme kommer jag bara 
upp på brädan ett tiotal gången och 
får kanske fyra bra åk. Men jag är 
stolt och fullständigt slut när jag slut-
ligen ger upp och åker hem för att se 
om barnen har hunnit vakna. Det har 
de och de ligger inomhus i soffan och 

Praia da 
Bordeira, en 
strand värd 
vartenda steg. 

spelar musik och fnittrar. Vi har lite 
olika syn på en lyckad semesterdag. 

Efter lite lock och pock övertalar 
jag dem att eftermiddagens utflykt 
ska gå till världens ände – Sagres. 
Staden har flera fina stränder – 
bland annat Praia do Tonel – men 
också en mysig hamn och en mängd 
souveniraffärer som säljer portugi-
sisk keramik. 

Vi gör som alla andra och åker ut 
till Kap Sankt Vincent och fyren 
ute på udden. Senast jag var här var 
för 27 år sedan och döttrarna gör 
stora ögon när jag nämner årtalet 
1990 som de menar är sjukt länge 
sedan. Det kanske de har rätt i.

BOENDE 
Åsa Hansdotter byt-
te sitt hus utanför 
Lund med huset i 
Carrapateira genom 
sajten Home Ex-
change. Att byta bo-
stad blir ett annor-
lunda sätt att 
semestra då man 
bor gratis och mer 
personligt. Via 
Airbnb kan man ock-
så hitta unika boen-
den till lägre priser.

COSTA 
VICENTINA 
Flyg till Lissabon eller 
Faro. Knappt 3 tim-
mar från Lissabon 
med bil och 1,5 tim-
me från Faro. 

PRISNIVÅ
Priserna i Portugal 
är ungefär 25 pro-
cent lägre än i Sve-
rige. Lunch/middag 
på en medelklass-
restaurang ligger 
runt 80–100 SEK. 

Portugisisk 
keramik på 
en husvägg i 
Sagres.


