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een raam op 
de guadiana
Naam

Een Raam op de Guadiana (PR3)

Deelgemeente

Azinhal

Gemeente

Castro Marim

Lokatie

Azinhal

Bereikbaarheid

De EN 122 of de IC 17 nemen. De route begint bij het 

gemeentehuis van Azinhal op het Marktplein.

Soort

Wandelroute en ATB-route

Rondwandeling

Ja

Afstand

7,5 km

Gemiddelde duur

02.30 uur

Helling

(Zie grafiek van het topografisch profiel op de rou-

tekaart)

Soort weg

Wegen vol stenen en onverharde wegen. 

Beste wandelperiode

Het hele jaar door, behalve op erg warme dagen.

Goedgekeurd

Ja

Gemarkeerde route

Ja

Natuurbelang

Landschap. Fauna en flora van het mediterraans 

kreupelhout.

Eigenaren

Openbare wegen

Verantwoordelijke instanties

“Associação Odiana” en stadhuis Castro Marim

Opmerkingen

De route ligt in een jachtgebied



De route begint op het Marktplein van Azin-
hal. Door zijn vrij uitzicht over de omgeving, 
vooral in het oosten, waar u de Guadiana en 
aangrenzende heuvels en valleien kunt zien, is 
het een behoorlijk interessante route.
 Het landschap bestaat uit cistusrozen, 
vruchtboomgaarden en verspreid liggende 
boomvegetatie (jeneverbessen, johannes-
broodbomen, amandelbomen). De fauna is 
gevarieerd en in de bossen en boomgaarden 
kunt u soorten zien als het wild konijn, patrijs, 
haas, Provençaalse grasmus, blauwe ekster, 
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merel, Theklaleeuwerik, tortelduif, wielewaal 
of de grauwe klauwier.
Op het einde van de afdaling naar Várzea das 
Almas houdt u rechts aan. Hier, ten zuiden 
van het ravijn, groeit een uitgebreide oeverve-
getatie met een paar in het oog springende 
essen. Wanneer u Carepa bereikt, begint u 
rechts aan een helling die naar het vertrek-
punt leidt. Op deze weg bestaat de omgeving 
uit wijngaarden, vijgenbomen en johannes-
broodbomen. 
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  Startpunt van de route
  Ruïnes van een windmolen
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       van de Guadiana)
  Oevervegetatie
  Museologische kern
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