Rondwandeling bij Laranjeiras langs de Guadianarivier (8,5 km)
PR 1 Persurco Corre, corre ….Guadiana

Startpunt van de wandeling: Laranjeiras
De route gaat eerst door Laranjeiras. Hier zijn nog enkele traditionele leistenen huizen met hooizolders en ovens.
Dan de helling op naar een hoog punt met uitzicht op de Rio Guadiana. Vervolgens tot Álamo langs de rivier over
de -niet drukke- geasfalteerde weg. Na Álamo gaat u weer de heuvels in. Hier vruchtboomgaarden, eerst
amandelbomen en daarna olijfbomen. Ook verspreid liggende steeneiken en parasolpijnbomen. Voorbij Corte das
Donas een groot aantal mediterrane fora- en faunasoorten zoals de wilde Spaanse marjolein, rozemarijn, Spaanse
brem, lavendel, tamarisk, paars brandkruid, mastiekboom, zonneroosje en peperboompje. Langs de route
prachtige lokale faunasoorten zoals de blauwe ekster, wild konijn, haas, patrijs, scharrelaar en wielewaal. In de
buurt van Laranjeras bestaat het landschap voornamelijk uit amandelbomen, olijfbomen en moestuinen. De route
is geel-rood gemarkeerd (PR 1). Indien u geen markering ziet negeert u een afslag.
Tip: Deze rondwandeling is goed te combineren met een bezoek aan Alcoutim en Casto Marim. Alcoutim is een
authentiek oud dorpje, een prima plek om te lunchen. Neem de asfaltweg langs de Rio Guaridiana verder naar het
noorden en 9 km verder komt u in Alcoutim. Daarna neemt u de weg terug door het heuvelland. Volg de borden
richting Vila Real de Santo Antonio, Castro Marim.

Hoe er te komen.
Via de snelweg de A22 gaat u richting Espanha (Spanje). Neem afrit 18 en ga de N122 op in de
richting van Beja en Castro Marim. De N122 gaat over in IC27. Neem de afslag naar Foz de Odeleite.
Volg de asfaltweg langs de rivier (Rio Guadiana) tot u in Laranjeiras aankomt. De route start in het
dorpje. U ziet een richtingaanwijzer van de rondwandeling (PR 1). Iets verder kunt u de auto parkeren
bij de rivier.
De wandeling
Volg de richtingaanwijzer van de rondwandeling. De wandeling gaat door het dorpje en u verlaat het
asfalt en komt op een smal pad, dat de helling opgaat. Even later wordt het pad breder en u komt
langs een omheining waar varkens worden gehouden. Direct daarna, komt u boven op de heuvel bij
een kruispunt. Ga hier rechtdoor. Even later daalt u af naar de rivier. Bij de Rio Guadiana
aangekomen, gaat u op de asfaltweg rechtsaf.
In het dorpje Guerreiros do Rio komt u langs Museu do Rio. Dit is een schattig klein museumpje
bestaande uit een zaal met modellen van rivierbootjes en een tweede zaal met informatie over de
flora en fauna van dit gebied. Een kaartje kost €2,50 en geeft ook toegang tot het kasteel in Alcoutim.
De route blijft de asfaltweg langs de rivier volgen tot in Álamo (2,9 km).
In het dorp Álamo aangekomen vindt u aan de linkerkant van de asfaltweg weer een richtingaanwijzer
van de route. Ga hier rechtsaf de stijgende weg het dorp in. U loopt tussen huizen door naar het einde
van het dorpje. Neem een smal geitenpaadje naar rechts omhoog de heuvel op. Aan uw rechterhand
hoog op de heuvel ziet u een klein kapelletje. Daar op de top komt het geitenpaadje uit op een breder
pad. Sla hier linksaf. Vlak voor Corte das Donas komt u voorbij een oude windmolen. (5,8 km)
De route gaat door het dorp. Aan het einde van het dorp gaat u met een haakse bocht naar links
tussen twee huizen door en volgt u het rechter ongeasfalteerde pad. Dit pad gaat in een grote bocht in
de richting van Laranjeiras en u ziet op een gegeven moment de oude windmolen rechts van u in de
verte liggen. Even later bent u op het hoogste punt gekomen en vervolgt u het pad dat nu stijl naar
beneden gaat. (Hier is ook een pad dalend naar rechts, dat u niet moet nemen. Hier is geen rood-geel
aanduiding) U komt beneden bij een klein riviertje (Rio Laranjeiras) en het pad komt uiteindelijk in
Laranjeiras (8,5 km)
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