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Op de plaats rust 

 

Correspondent te Troia 

 

a de spectaculaire overtocht en de schitterende dagen in Lissabon wordt het tijd voor 

wat ontspanning in een rustiger omgeving. Vanuit Lissabon zakt de Zeezwaluw met 

minimale wind gezapig de Taag af. 

 

Nog een nachtje ankeren bij het strand van 

Cascais, met een geheel gratis disco tot 06.00, 

voor de reis verder zuidwaarts naar de rivier de 

Sado gaat. De nauwe en diepe toegang van de 

rivier en het achterliggende deltagebied, ligt 

net oostelijk van Sesimbra en west van Setúbal. 

Na de ingang is het nog 3 mijl rivier opwaarts 

varen langs het schiereiland Troia. Dan valt het 

anker op een heel idyllisch plekje. Een mooi geel 

glooiend, compleet leeg zandstrand omzoomd 

met zandduinen en naaldbomen op nog geen 

100m afstand, wordt de nieuwe achtertuin. 

Tijdens het relaxt verblijf kwamen regelmatig 

dolfijnen rond de boot zwemmen, ongelooflijk. Dat kan alleen omdat het zo rustig was. Aan de 

overzijde van de rivier de Sado, op 3 mijl afstand, is de horizon gevuld met enorme kranen, grote 

containerhavens en meerdere droogdokken. Het is gelukkig ver weg en is geen inbreuk op onze 

rustige ankerplek. 

 

Na een aantal luie en onbekommerde dagen, 

krijgt de Zeezwaluw gezelschap van 2 bekende 

schepen. De “SY Spirit of Aeolus” met Elsbeth 

en Willem en de “SY Zeezot” met Riet en 

Rutger. Ter ere van de verjaardag van Rutger, 

worden vlaggen gehesen, ’s middags toasten de 

3 bemanningen met champagne terwijl ’s 

avonds een heerlijk “pot-luck” diner volgt 

afgesloten met een heuse verjaardagstaart 

met kaarsjes. Gezamenlijk wordt de volgende 

dag pontreis naar Setúbal ondernomen voor 

sightseeing en boodschappen waarna ieder 

weer zijns weegs gaat. 

 

De Zeezwaluw wordt nog 3 dagen in de marina van Setúbal gespot voordat ze vertrekt naar 

Sines. 

 

___/)___ 

N 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/portugal-vasteland.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/portugal-vasteland.pdf

