
 

PROGRAMA 

10:00 – 12:00  
Saída 
Rota circular no Guadiana 

12:00  
Entrada nos jipes 
Visita à Reserva Natural  do 
Sapal Verde 
 

15:00  
Visita guiada a Cacela 
Velha 

13:00  
Visita a Castro Marim 
Tempo para almoço  

14:00  
Barragem do Beliche 

15:30 
Prova de produtos regionais 

16:00  
Regresso ao ponto de 
partida  

RESUMO 

DESCRIÇÃO 

Morada: Avenida Infante Dom Henrique – Edifício Plaza, Loja B – Monte Gordo 
Email: info@transguadiana.com  -  Web: www.transguadiana.com 
Tel.: +351 281512997 
Registo.: RNAVT Nr. 6232 
 

Este passeio inicia-se com o embarque no “Jasmim Flor” no cais de Vila Real 
de Santo António seguido de um percurso circular de 2 horas.  

Começamos por navegar em frente à cidade, até à foz do rio. De seguida, 
invertemos o sentido e iniciamos a subida na linha da fronteira, passando pela 
vila medieval de Castro Marim, Ayamonte, a Ponte Internacional do 
Guadiana e os novos empreendimentos turísticos da Costa Isuri e do Castro 
Marim Golf.  
 
Por volta do meio-dia subimos a um dos nossos jipes e começamos por visitar 
a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 
para observar as diferentes espécies de aves, incluindo os famosos flamingos 
e ainda as salinas.  
 
A seguinte paragem é em Castro Marim para visitar a vila e o seu Castelo, e 
desfrutar da gastronomia local. 
 
Prosseguimos para a Barragem do Beliche por caminhos de terra batida pelo 
belíssimo Interior Algarvio com vistas deslumbrantes e aldeias pitorescas.  
 
De seguida baixamos até à costa e paramos em Cacela Velha, a pérola da Ria 
Formosa, para contemplar as belas vistas sobre o Parque Natural.  
 
Antes de regressar, fazemos uma paragem numa pequena Quinta para provar 
alguns produtos locais e - claro - um copinho de medronho. 

Aconselha-se levar roupa e calçado confortável, fato de banho, toalha e 
protetor solar. 

Um cruzeiro circular no Rio Guadiana ao longo da fronteira Luso-
Espanhola, seguido de uma emocionante viagem num todo-o-
terreno com um toque de aventura. 

 
 


