
 

PROGRAMA 

10:00  
Saída 
Início da Rota circular  

10:00 – 12:00  
Cruzeiro  

12:00  
Visita guiada a Vila Real de 
Santo António 

13:30  
Almoço típico em VRSA 

14:30 – 16:00  
Tempo livre em Vila Real de 
Santo António 

16:00  
Regresso ao ponto de 
partida 
 

RESUMO 
Um cruzeiro circular no Rio Guadiana ao longo da fronteira Luso-
Espanhola, seguido de uma visita guiada ao Património Cultural e 
Histórico de Vila Real de Santo António, um almoço tradicional e 
tempo livre para compras.  

Uma óptima oportunidade para conhecer a cidade do Iluminismo. 
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DESCRIÇÃO 
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 e das salinas espalhadas 
pela paisagem natural, onde aves aquáticas nidificam no meio dos 
juncos.  
Seguidamente, Ayamonte, a Ponte Internacional do Guadiana e os 
novos empreendimentos turísticos da Costa Isuri e do Castro Marim Golf 
são os próximos locais a avistar.  
 
Por volta do meio-dia, e já em terra firme, é a hora de iniciar a visita 
guiada pelo Património Cultural e Histórico da cidade de Vila Real de 
Santo António.  

A seguir a este estimulante exercício físico e intelectual segue-se um 
saboroso almoço num dos muitos restaurantes típicos da cidade.  

Depois do almoço, desfrute do resto da tarde como entender. 
Sugerimos que dê um passeio pelas ruas da cidade e visite o comércio 
local, famoso pelos seus atoalhados.  

Regresso ao local de partida às 16h. 
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