Wandeling in het natuurreservaat Sapal de Castro Marim (10 km)
Startpunt van de wandeling: tussen Castro Marim en Vila Real de Santo António
De route gaat door het natuurgebied. Hier veel watervogels als de Lepelaar, Flamingo, Dwergstern, Kluut,
Steltkluut en Strandplevier. In de weilanden o.a. de kleine kortteenleeuwerik en de kleine trap. Vroeger was hier
een rondwandeling mogelijk, over smalle dijkjes dwars door de “wetlands”, maar het natuurgebied is nu deels
gesloten voor voetgangers. De huidige route gaat na 5 km (punt B op de kaart) over dezelfde route terug. Links
van u de Esteira da Carrasqueira-rivier en verderop de “wetlands”. Aan uw rechterkant glooiende weilanden met
schapen en bij Aroucas een boerderij met koeien en paarden in de weilanden.
Bij punt B op de kaart kunt u via dezelfde route terug, maar als alternatief kunt u ook via Castro Marim terug naar
het startpunt (totaal ca 12 km). Echter dit alternatief gaat voor het grootste deel over geasfalteerde wegen.
Tip: Deze wandeling is goed te combineren met een bezoek aan Casto Marim en Vila Real de Santo Antonio. Castro
Marim is een klein authentiek dorpje met een kasteelruïne en een schitterend fort uit de 17e eeuw. Via Real is
groter dan Castro Marim en heeft een mooi plein (Praça do Marquês de Pombal), restaurantjes en winkelstraten,
bekend om haar tafelkleden, badhanddoeken en beddengoed.

Hoe er te komen.
Via de snelweg, de A22 gaat u richting Espanha (Spanje). Neem afrit 18 en ga de N122 op naar Castro
Marim. Daar aangekomen gaat u bij de rotonde verder in de richting van Vila Real de Santo Antonio
(=VRSto Antonio) Even later passeert u aan de rechterkant Quinta Lezinha. Een paar honderd meter
verder gaat u rechtsaf een zandweg in, in de richting van een ruïne. Bij een bordje met aanduidingen
voor wandel- en fietsroute parkeert u de auto.
De wandeling
Volg de richtingaanwijzer van de wandeling. De wandeling gaat over een pad (5 km lang) tot punt B.
U heeft prachtige uitzichten over de “wetlands” en de zoutwinningsvelden met tal van interessante
vogels. Na enkele kilometers kijkt u uit over een lieflijk weidelandschap in de richting van Castro
Marim en ziet u het forte de Sao Sebastiao liggen. Bij punt B kunt u kiezen, dezelfde weg terug of via
drukkere asfaltwegen naar Castro Marim.
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