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do Baixo Guadiana



TERRITÓRIO

A região do Baixo Guadiana abrange 
uma área total de 937 Km2 e inclui 

3 municípios: Alcoutim, Castro Marim e 
Vila Real de Santo António, ligados por 
um elemento comum: o Rio Guadiana 
que constitui uma das maiores bacias 
hidrográfi cas da Península Ibérica.
Apelidado de “O Grande Rio do Sul” este 
rio que nasce na província de Castilla-La 
Mancha a cerca de 900 metros de altitude 
percorre a fase fi nal do seu percurso de 
860 quilómetros em Portugal passando 
pelos municípios do Baixo Guadiana.
O rio Guadiana é a fronteira natural entre 
Portugal e Espanha neste território e a foz 
situa-se entre Vila Real de Santo António 
e Ayamonte (Espanha) no Oceano 
Atlântico.
O território do Baixo Guadiana dispõe 
de um vasto património natural, que, 
concentrando três tipos de paisagem tão 
distintos como a serra, o barrocal e o litoral, 
cada uma delas com as suas especifi cidades 
em termos de fauna e fl ora, é de uma 
riqueza imensa e constitui um dos seus 
principais ativos territoriais, sendo que o 
elemento que unifi ca o território é o rio 
Guadiana.
Com uma das maiores bacias hidrográfi cas 
na Península Ibérica e desembocando 
entre a Costa Algarvia e a Costa de la Luz 
(Huelva) este território possui condições 
fabulosas para a prática de desportos 
e atividades náuticas de lazer e de 
competições num sem fi m de modalidades 
que devem ser promovidas e colocadas ao 
alcance de todos aqueles que nos visitam.

TERRITÓRIO



ESTAÇÃO NÁUTICA 
DO BAIXO GUADIANA

A Estação Náutica do Baixo Guadiana é uma estação certifi cada que faz parte da Rede 
Nacional de Estações Náuticas de Portugal e foi constituída em 2018 sob a coordenação 
da Associação Naval do Guadiana onde está sedeada.
Sendo constituída por um conjunto vasto de parceiros institucionais e empresariais a 
Estação Náutica do Baixo Guadiana integra os municípios de Vila real de Santo António, 
Castro Marim, Alcoutim e Ayamonte (Espanha) o que lhe confere um carater inter-
municipal e transnacional ímpar no panorama nacional.
Com a missão de garantir uma oferta transversal de turismo náutico, através da criação 
de uma rede de oferta turística náutica de qualidade que valorize os recursos náuticos 
deste território, a oferta de alojamento, de animação turística, das instituições de 
ensino, de saúde e bem-estar, da cultura, do desporto e outras atividades e serviços de 
apoio ao turismo náutico.

OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA ESTAÇÃO NÁUTICA DO BAIXO GUADIANA 
SÃO:

• Constituir uma plataforma de cooperação real de todos os intervenientes   
do território do Baixo Guadiana organizada num modelo de funcionamento capaz 
de diversifi car a oferta turística, de combater a sazonalidade e de promover de forma 
conjunta os produtos turísticos associados destacando a sua qualidade e segurança;

• Transformar um destino tradicionalmente de Sol e Praia com orientação 
para as atividades náuticas atraindo novos públicos para um produto integrado 
acompanhado por uma oferta de alojamentos, gastronomia, diversão, caça, cultura e 
desporto, otimizando os recursos naturais e humanos, assim como as infraestruturas 
existentes;

• Criar uma nova dinâmica turística regional centrada nos recursos náuticos do 
rio Guadiana, da baía de Monte Gordo, do levante algarvio e da zona poente da Costa 
de la Luz-Huelva;

• Promover as boas práticas de cidadania e espírito desportivo assim como 
a igualdade de oportunidades a todos os visitantes incluindo aqueles que possuam 
necessidades especifi cas, disponibilizando modalidades de desporto inclusivo e praias 
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

ESTAÇÃO NÁUTICA 
DO BAIXO GUADIANA



rio guadiana

O Grande Rio do sul termina o seu percurso no baixo guadiana e é a fronteira natural 
com Espanha. Nestas últimas 30 milhas oferece paisagens naturais bucólicas de grande 

beleza e convida o visitante a um conjunto de atividades náuticas.
Junto a Vila Real de Santo António, encontramos o Porto de Recreio do Guadiana. Esta 
infraestrutura concentra um conjunto de serviços que permite tirar partido de todo o 
potencial do rio guadiana para a náutica de recreio. É aqui que pode encontrar a sede da 
Estacão Náutica do Baixo Guadiana
Por fi m, na foz onde se encontra com o Atlântico o rio oferece um palco perfeito para a pesca 
e para os desportos náuticos como o kite board, o padlle surf, skim board e o jet sky.
Barra fora vislumbramos a grandeza do oceano e as praias portuguesas e espanholas. 

pontos de interessepontos de interesse



Costa de Portugal | 
Baía de Monte Gordo | 
Praias do Baixo Guadiana

A oeste da barra nasce um areal contínuo na praia de Santo 
António que vai passando pelas conhecidas praias de 

Monte Gordo, Cabeço, Praia Verde, Altura e Monta Rota. São 
mais de 20 km de praia que são interrompidos pelo início da Ria 
Formosa junto a uma das mais belas praias do mundo - a Praia 
da Fábrica.

pontos de interessepontos de interesse



pontos de interesse

Ria Formosa

Junto à famosa Praia de Cacela Velha, considerada pela edição 
espanhola da revista «Condé Nast Traveler» como uma das 

melhores praias do mundo, nasce o Parque Natural da Ria Formosa 
no limite oeste do Concelho de Vila Real de Santo António e que se 
estende pelos concelhos de Tavira, Olhão, Faro e Loulé.
Ocupando cerca de 18 000 hectares ao longo de mais de 60 km, entre 
a praia da Manta Rota e a Praia do Ancão, é uma zona húmida de 
reconhecido valor internacional e um habitat privilegiado para a 
fauna e fl ora, fazendo, por isso, parte da Lista de Sítios da Convenção 
de Ramsar (zonas húmidas de importância internacional).

pontos de interesse



pontos de interesse

Barragem de Odeleite

Esta Barragem foi construída na Ribeira de Odeleite que nasce na Serra do Caldeirão 
e é um afl uente do Rio Guadiana.

Situada em Castro Marim junto à aldeia que lhe deu o nome, tem a curiosidade revelada 
por uma fotografi a aérea que a albufeira da barragem tem a forma de um dragão azul, 
um símbolo de poder, força e boa sorte na cultura chinesa, para além de ser um padrão 
tradicionalmente usado pelos imperadores ao longo da história. Este facto tem atraído 
a atenção de muitos visitantes, que começaram a identifi car o local como o “Rio do 
Dragão Azul”.
A Praia Fluvial da Barragem de Odeleite é uma infraestrutura de acolhimento a turistas 
na barragem e estará a funcionar com todos os serviços em breve.

pontos de interesse



pontos de interesse

Praia Fluvial de Alcoutim

Local de recreio náutico e de lazer por excelência, a Praia Fluvial do Pego Fundo, em 
Alcoutim, é atualmente um dos maiores atrativos turísticos deste concelho do Baixo 

Guadiana.
Situada na ribeira de Cadavais, a 500 metros do centro da vila de Alcoutim, é uma 
praia distinguida com Bandeira Azul bastante bem equipada com um vasto leque de 
infraestruturas e serviços. Para além do apoio de praia, com bar, sanitários, duches, 
parqueamento automóvel e acessos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, 
a praia dispõe de um parque de merendas, com cobertura e mesas de madeira, um 
circuito de manutenção geriátrico, campo de voleibol e uma área para atividades lúdicas 
e desportivas.

pontos de interesse



pontos de interesse

Costa de Espanha | 
Playas de Canela

A levante da foz, ainda no leito do rio, podemos disfrutar dos 
bancos de areia de Isla Canela, num conjunto de ilhas naturais 

formada na baixa-mar que fascinam os turistas náuticos e os 
praticantes de kiteboard em especial. Aí começa a Playa de Isla Canela 
e os complexos turísticos que vão até ao limite deste município na foz 
do Rio Carreras junto à aldeia de Punta del Moral, onde está situada 
a Marina de Isla Canela, que sendo uma das marinas de referência da 
costa espanhola é também parceiro da nossa estação náutica.

pontos de interesse



A estrutura do projeto está a juntar 
novos parceiros visando:
 

Aumentar•  a notoriedade e reconhecimento do Baixo Guadiana, enquanto destino 
náutico;
Tirar o máximo•  partido possível, no respeito pelo desenvolvimento sustentável, 
e pela própria sustentabilidade futura das atividades económicas, da proximidade 
do Baixo Guadiana com Espanha;
Promover•  o tempo de estadia dos visitantes e turistas neste território, por via da 
criação de novos bens e serviços, e desenvolvendo os existentes;
Aproveitar• , da melhor forma, os sistemas colaborativos, na divulgação dos 
recursos e produtos turísticos, para sua oferta cruzada, promoção e venda;
Integrar•  a imagem deste destino náutico, nas estratégias locais de marketing 
turístico, e programas de comunicação públicos e privados, visando aumentar a 
estadia média dos turistas;
Tirar o máximo•  partido possível das novas tecnologias e sistemas de comunicação 
e informação existentes, trabalhando de forma mais efi caz, assertiva e efi ciente 
possível, por segmentos de clientes;
Potenciar•  o interesse e a participação da população residente, nas mais diversas 
atividades possíveis de se desenvolverem, quer nas zonas ribeirinhas, como na 
costa atlântica;
Contribuir • para que cresça o interesse pelo mar e todo o tipo de atividades que aí 
se podem desenvolver, por parte das camadas mais jovens da população.

parceirosparceiros

A estrutura do projeto está a juntar 
novos parceiros visando:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Associação Naval 
do Guadiana

A Associação Naval do Guadiana é uma 
instituição de Utilidade Pública, fundada 
em 1983. Dedica-se exclusivamente à 
actividade náutica desportiva, de recreio 
e de competição. Com cerca de 800 
associados dedica-se às modalidades de: 
Vela, Canoagem, Pesca desportiva de Mar e 
Alto Mar, Motonáutica, Jet Ski, Actividades 
Subaquáticas, de Recreio, Campismo 
e Formação Náutica.Tem em plena 
actividade as escolas de Vela, Canoagem, 
Pesca Desportiva e Formação Náutica. É a 
entidade coordenadora da Estação Náutica 
do Baixo Guadiana.

Avenida da República, Apdo.40
8901 - 909 | Vila Real de Santo António 
www.anguadiana.pt
281 513 769 | 911 509 011
anguadiana@mail.telepac.pt

parceiros institucionaisparceiros institucionais

Município de Vila Real 
de Santo António

Vila Real de Santo António é uma cidade 
raiana portuguesa no distrito de Faro, 
região e sub-região do Algarve, com cerca 
de 11 900 habitantes. É sede do município 
de Vila Real de Santo António com 
61,25 km² de área e 19 156 habitantes, 
subdividido em 3 freguesias: Monte Gordo, 
Vila Nova de Cacela e Vila Real de Santo 
António. O município de Vila Real de 
Santo António é um dos poucos 
municípios de Portugal territorialmente 
descontínuos.

Praça Marquês de Pombal, 22
8900 - 231 | Vila Real de Santo António 
www.cm-vrsa.pt
281 510 000
geral@cm-vrsa.pt



parceiros institucionais

Município de 
Alcoutim

Município de 
Castro Marim

Alcoutim é um município raiano português 
pertencente ao distrito de Faro com 
cerca de 3000 habitantes. Até à divisão 
administrativa, estabelecida em 1832, 
pertencia à província do Alentejo.
O município de Alcoutim, com sede na vila 
homónima de Alcoutim, tem 575,36 km² de 
área, estando subdividido em 4 freguesias, 
Alcoutim e Pereiro, Giões, Martinlongo e 
Vaqueiros. 

Castro Marim é uma vila raiana portuguesa 
pertencente ao distrito de Faro. É sede do 
município de Castro Marim com 300,84 
km² de área e 6 747 habitantes (2011), 
subdividido em 4 freguesias, Altura, 
Azinhal, Castro Marim e Odeleite. O 
município é limitado a norte e noroeste 
pelo município de Alcoutim, a leste por 
Espanha, a sudeste por Vila Real de Santo 
António, a sul pelo Oceano Atlântico, a 
oeste por Tavira.

Rua do Município, 12
8970 - 066 | Alcoutim
www.cm-alcoutim.pt
281 540 500
geral@cm-alcoutim.pt

Rua Dr. José Alves Moreira, 10
8950 - 138 | Castro Marim
www.cm-castromarim.pt
281 531 171
expediente@cm-castromarim.pt

parceiros institucionais



parceiros institucionaisparceiros institucionais

Ayuntamiento de 
Ayamonte  (Espanha)

Ayamonte é um município raiano 
da Espanha na província de Huelva, 
comunidade autónoma da Andaluzia, de 
área 142 km² com população de 20540 
habitantes e densidade populacional de 
144,6 hab./km².
O município de Ayamonte localiza-se junto 
à foz do rio Guadiana, a leste dos concelhos 
portugueses de Castro Marim e Vila Real 
de Santo António.

Plaza de la Laguna, 1
21400 | Ayamonte, Huelva | Espanha
www.ayamonte.es
0034 959 470 625
ayuntamiento@ayamonte.es

região de Turismo 
do Algarve

Nascida em 1970 com a missão de 
salvaguardar os interesses turísticos de 
todos os concelhos do distrito de Faro, 
a Região de Turismo do Algarve (RTA) 
tem-se dedicado à promoção, animação e 
informação turística daquele que é hoje o 
maior destino de férias de Portugal. Com 
quase 50 anos ao serviço dos algarvios e 
de uma região considerada por diversas 
vezes o «Melhor Destino de Praia da 
Europa», a RTA mantém fi rme o objetivo 
da valorização turística do Algarve no 
território nacional e transfronteiriço com 
Espanha.

Av. 5 de Outubro, 18 
8000 - 076 | Faro
www.turismodoalgarve.pt
289 800 489
turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt



parceiros institucionais

Universidade do Algarve

A Universidade do Algarve é a instituição 
de Ensino Superior de referência do Sul 
de Portugal, reconhecida pela excelência 
da investigação, pela qualidade do ensino 
e pelas relações estreitas que estabelece 
com a sociedade. Criada em 1979, a UAlg 
tem consolidado a sua oferta formativa, 
a sua capacidade de investigação e 
o seu potencial de transferência de 
conhecimento. Composta por três campi: 
Gambelas e Penha, em Faro, e um em 
Portimão, a Universidade do Algarve 
oferece mais de 150 cursos de formação 
inicial e pós-graduada. 

Campus de Gambelas
8005 - 139 | Faro
www.ualg.pt
289 800 900
reitoria@ualg.pt

parceiros institucionais

Escola de Hotelaria e 
Turismo de Vila Real de 
Santo António

A Escola de Hotelaria e Turismo de Vila 
Real de Santo António foi inaugurada em 
fi nais de 2006, com o objetivo de promover 
e dinamizar a Dieta e a Gastronomia 
Mediterrânica.
Tendo por missão a formação e certifi cação 
dos recursos humanos do turismo, 
hotelaria, cozinha e restauração, é uma 
referência na sub-região do Sotavento do 
Algarve, assumindo-se como a escolha 
certa para todos os que querem desenhar 
uma carreira profi ssional e empresarial 
nestes setores.

Rua Teófi lo Braga
8900 - 303 | Vila Real de Santo António
www.escolas.turismodeportugal.pt
281 001 110
ehtvrsa@turismodeportugal.pt



parceiros institucionais

Patronato Municipal 
de Deportes de 
Ayuntamiento - Ayamonte

O Patronato Municipal de Desportos do 
Município de Ayamonte (Espanha) é uma 
instituição pública, que foi criada em 1986 e 
tem as seguintes funções essenciais: 
A promoção da Educação Física e de todo tipo 
de atividades físico-desportivas no âmbito 
municipal. A promoção de instalações 
desportivas e sua conservação e manutenção, 
administração e manutenção de instalações 
municipais. A programação e organização de 
competições e atividades físico-desportivas 
de qualquer natureza na  cidade.

Calle Cadiz, 4 
21400 | Ayamonte
www.ayamonte.es/ayuntamiento
0034 959 470 625
pdm@ayamonte.es

parceiros institucionais

Agrupamento de 
Escolas de Vila Real 
de Santo António

O Agrupamento de Escolas de Vila Real 
de Santo António foi criado em 2010 e é 
constituído por quatro estabelecimentos de 
ensino: 

Escola Secundária com 3º ciclo de Vila • 
Real de Santo António (escola sede);
EB 2,3 Infante D. Fernando, em Vila • 
Nova de Cacela;
EB 1 Manuel Cabanas, em Vila Nova de • 
Cacela;
JI Manuel Cabanas, em Vila Nova de • 
Cacela.

Rua Dr. José Campos Coroa
8900 - 210 | VRSA
www.aevrsa.com
281 541 490
direcao@aevrsa.com



parceiros institucionais

Federação Portuguesa 
de Canoagem

Federação Portuguesa 
de Vela

A Federação Portuguesa de Canoagem foi 
fundada a 10 de março de 1979, tendo 
pedido a adesão à Federação Internacional 
(ICF) no ano seguinte, o mesmo em que 
começaram a ser ministrados os primeiros 
cursos de treinadores e árbitros. 
A FPC tem como principal objetivo 
promover e regular a prática da canoagem 
em todas as suas especialidades e 
vertentes.

A Federação Portuguesa de Vela - UPD, é 
uma associação sem fi ns lucrativos, de 
utilidade pública desportiva, fundada 
em 19 de abril de 1927, única entidade 
reconhecida como Autoridade Nacional do 
desporto da Vela em Portugal, no quadro 
da legislação desportiva nacional. Tem 
sede na Doca de Belém em Lisboa.

Rua António Pinto Machado, 60
4100 - 068 | Porto
www.fpcanoagem.pt
225 432 237
geral@fpcanoagem.pt

Doca de Belém
1300 - 038 | Lisboa
www.fpvela.pt
213 658 500
fpvela@fpvela.pt

parceiros institucionais



parceiros institucionais

Federação Portuguesa 
de Motonáutica

A Federação Portuguesa de Motonáutica é 
membro de pleno direito da U.I.M. – Union 
Internationale Motonautique, desde 1964, 
Entidade que tutela a nível Mundial o 
desporto náutico motorizado, acreditada 
pelo COI – Comité Olímpico Internacional, 
e também membro efetivo da G.A.I.S.F. 
– General Association of International 
Sports Federations.
Atualmente, a FPM tutela em Portugal cinco 
modalidades: Motonáutica, Aquabike (Jet-
Ski e Runabout), Ski Náutico, Wakeboard e 
Rádio Controlados.

Av. Infante D. Henrique, Muralha Nova
1900 - 264 | Lisboa
www.fpmotonautica.org
218 871 990
fpm@fpmotonautica.org

parceiros institucionais

Associação Portuguesa 
Classe Access

A nossa missão é promover, representar 
organizar e dirigir tecnicamente a Classe 
Access em Portugal.
A Classe Access integra os modelos 
Access 2.3, Access 303, Access Liberty e o 
SKUD18, todos modelos que permitem a 
prática de vela por pessoas com mobilidade 
reduzida.

Rua da Ponte, 2
4490 - 532 | Póvoa de Varzim
www.apcaccess.pt
965 043 663
apcaccess@gmail.com



parceiros institucionaisparceiros institucionais

Ser Igual, Associação 
de Serviços Especiais de 
Reabilitação e Igualdade

A  Associação SER IGUAL dirige-se a 
pessoas portadoras de incapacidade 
intelectual e perturbações na comunicação 
e interação. Foi com este mote que a 
Associação SER Igual nasceu, baseada 
na vontade do fazer acontecer. E é com 
este lema que trabalhamos diariamente 
em prol das nossas crianças, jovens e 
suas famílias. Através de uma equipa de 
técnicos especializados, voluntários e pais, 
trabalhamos todos em conjunto para que 
as palavras passem a atos. 

Praceta Eng. José Brito de Carvalho, 28
8800 - 756 | Tavira
www.seronline.pt
918 180 020
susanacerejo@seronline.pt

Grupo Desportivo 
de Alcoutim

O G.D.A. (Grupo Desportivo de Alcoutim), 
foi fundado por jovens alcoutenejos no 
dia 4 de julho de 1948. A fundação do 
GDA tinha como único objetivo a prática 
desportiva, mais concretamente futebol. 
Além do futebol, o GDA desenvolveu o 
atletismo, natação, andebol de sete e 
excursionismo. Através de um protocolo 
celebrado com a Câmara Municipal de 
Alcoutim, foram adquiridas canoas para 
prática da modalidade. A nível nacional, o 
GDA foi o 7º classifi cado a nível de clubes 
na época 2007/2008 e está na 1ª divisão 
desde 2005.

Centro Náutico de Alcoutim, Av. Espanha 
8970 - 052 | Alcoutim
facebook
281 546 535
gd.alcoutim@gmail.com



parceiros institucionaisparceiros institucionais

Club Nautico de 
Isla Canela

Desde 1990, o Club Náutico e Marina 
Isla Canela, através de um acordo de 
colaboração, oferecem uma ampla 
gama de atividades náuticas. A empresa 
proprietária da marina, fornece o material 
e as instalações e o clube organiza os 
cursos de navegação, as competições de 
vela, as equipas de regata, entre outras 
atividades. O objetivo fundamental do 
clube é promover a vela entre os jovens da 
zona, bem como facilitar as competições 
náuticas a todos os amantes deste 
apaixonante desporto.

Centro Comercial Isla Canela, local 1-A
21409 | Isla Canela - Ayamonte
www.marina-islacanela.com
0034 959 479 000
clubnautico@islacanela.es

Associacão de Pesca 
Desportiva de 
Castro Marim

A Associação de Pesca Desportiva de 
Castro Marim é uma Associação, sem 
fi ns lucrativos, fundada em 26 de janeiro 
de 2006. Com 15 anos de existência , a 
Associação conta, com aproximadamente 
150 Associados, sendo que cerca 12,5% 
são de Nacionalidade Espanhola e outras. 
As nossas principais realizações são a 
organização de Concursos e Campeonatos 
de Pesca Desportiva, quer no Rio Guadiana, 
quer nas Praias de Vila Real de Santo 
António e de Castro Marim.

Largo da Ribeira, n.º 1 - 1º andar
8950 - 140 | Castro Marim
facebook
962 792 491
geral@adpcastromarim.com



parceiros institucionaisparceiros institucionais

Odiana, Associação 
para o Desenvolvimento 
do Baixo Guadiana

Terras do 
Baixo Guadiana

Esta Associação, sem fi ns lucrativos, 
fundada pelos municípios de Alcoutim, 
Castro Marim e V ila Real de Santo António 
em 1998, tem como principal objectivo 
contribuir para o desenvolvimento 
económico, social e cultural da região 
“Baixo Guadiana”. A ODIANA na 
multidisciplinaridade da sua ação e atuação 
no território ambiciona ser um referencial 
estratégico de desenvolvimento territorial 
conjunto, assente no uso e potenciação dos 
seus recursos, património e comunidade 
de forma sustentável.

Unindo esforços, algumas entidades deste 
território, aproveitando as oportunidades 
enquadradas pelo programa de iniciativa 
comunitária LEADER +, instituíram, em 
Outubro de 2001, a Associação Terras do 
Baixo Guadiana, para dar coerência e gerar 
sinergias nesse esforço, dinamizando o 
tecido empresarial, através do seu apoio 
técnico, da planifi cação de candidaturas a 
fi nanciamentos e respectiva gestão. 

Rua 25 de Abril, 1,  Apdo.21
8950 - 909 | Castro Marim
www.odiana.pt
281 531 171
geral@odiana.pt

Rua de Timor, CAD
8970 - 064 | Alcoutim
www.atbaixoguadiana.pt
281 546 285
geral@atbaixoguadiana.pt



parceiros empresariaisparceiros empresariais

Nautiber, Estaleiros 
Navais do Guadiana, Lda

Transguadiana – 
Travel Agency, Lda

NAUTIBER – Estaleiros Navais do 
Guadiana Lda., empresa situada em Vila 
Real de Santo António, no estuário do Rio 
Guadiana, tem por atividade principal a 
Construção Naval em Poliéster Reforçado a 
Fibra de Vidro e a Reparação Naval.
Estamos vocacionados para a construção à 
medida do Armador, pelo que encontrará 
no nosso trabalho a solução adequada à 
realização do seu projeto.

A Transguadiana é uma empresa que 
organiza Cruzeiros no rio Guadiana, 
Safaris por terras no interior Algarvio e 
ainda Combi-Safaris que são um misto de 
cruzeiro e aventura em todo-o-terreno.
Oferecemos produtos diferentes e 
alternativos ao turismo de praia com o qual 
o Algarve sempre esteve conotado. 
Promovemos um Portugal diferente, 
organizando passeios na área do grande rio 
do Sul e da serra do nordeste Algarvio.

Estrada da Ponta de Santo António
8900 - 227 | Vila Real de Santo António
www.nautiber.pt
281 543 419
geral@nautiber.pt

Av. Inf. Dom Henrique - Ed. Plaza, 
Loja B, 8900 - 412 | Monte Gordo
www.transguadiana.com
281 512 997
info@transguadiana.com
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Grupo Coração 
da Cidade

Boat4you, 
Lda

Somos uma empresa local especializada 
em serviços de catering nos mais diversos 
tipos de eventos e no atendimento ao 
cliente. A nossa missão é providenciar 
aos nossos clientes uma experiência 
diversifi cada dos nossos serviços, 
dentro dos nossos estabelecimentos de 
restaurante e alojamento local.

Somos uma empresa sediada no Porto de Pesca 
de Vila Real de Santo António que durante a 
última década tem dedicado a sua atividade à 
náutica de recreio e profi ssional. Somos repre-
sentantes das melhores marcas e uma referência 
na reparação e manutenção de embarcações, no 
comércio de novos e usados, de motores, bem 
como de acessórios náuticos das melhores mar-
cas. Organizamos também atividades de anima-
ção marítimo-turística, tais como passeios no 
Rio Guadiana, passeios de barco pela costa e ao 
pôr do sol em regime de “taylor made”. 

Rua Teófi lo Braga, 19
8900 - 303 | Vila Real de Santo António
www.coracaodacidade.com
964 722 018 | 281 530 470
geral@coracaodacidade.com

Porto de Pesca de VRSA
8900 -104 | VRSA
www.boat4you.pt
968 507 191
info@boat4you.pt

parceiros empresariais
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Viagens Laranja, 
Lda

Riosultravel, Agência 
de Viagens e Actividade 
Maritimo-turistica, Lda

Fundámos a Laranja Tours no ano 2001 
para oferecer serviços de turismo e despor-
to da melhor qualidade no Sotavento 
Algarvio. Trabalhamos com os principais 
operadores turísticos, as maiores compan-
hias aéreas e empresas de transportes para 
lhe dar grandes escolhas de alojamento e 
equipamentos desportivos. Connosco terá 
as melhores férias e os mais incríveis dias 
de treino.

Inaugurada em 1986, o percurso da Riosul  
esteve sempre estreitamente ligada à 
Guaditur Lda, empresa de Actividade 
marítimo-turística criada em 1979. Surgiu 
para dar continuidade e maior apoio a um 
projecto, pioneiro em Portugal, iniciado 
pela Guaditur que visava sobretudo 
a organização e operação de circuitos 
ambientais e aventuras no rio Guadiana e 
interior algarvio, oferecendo um produto 
diferente e alternativo ao turismo de praia 
ao qual o Algarve estava desde sempre 
ligado.

Av. Infante D. Henrique, Lote 7/82
8900 - 443 | Monte Gordo
www.laranjatours.com
281 542 607
laranja@laranjatours.com

Rua Tristão Vaz Teixeira, 15C
8900 - 470 | Monte Gordo 
www.riosultravel.com
281 510 200
comercial@riosultravel.com
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Castro Marim Golfe & 
Country Club

Hotel Apartamentos 
Dunamar

O Castro Marim Golfe & Country Club 
está situado junto ao rio Guadiana, na 
fronteira entre Portugal e Espanha, a 
apenas 45 minutos de carro do Aeroporto 
Internacional de Faro e uma hora e meia 
do Aeroporto Internacional de Sevilha.
Se procura uma moradia com piscina para 
arrendamento ou está a pensar comprar 
uma casa de férias, o Castro Marim Golfe 
& Country Club é um local de sonho.
Com 27 buracos de  golfe,  um acolhedor 
Clubhouse com bar e restaurante que serve 
comida de elevada qualidade e praias nas 
proximidades.

O Hotel-Apartamentos Dunamar situa-
se na costa Algarvia, na Baía de Monte 
Gordo onde o mar já goza do calor medi-
terrânico e os dias são feitos de sol e luz. A 
proximidade de Espanha e do aeroporto de 
Faro acrescem os privilégios deste paraíso 
hoteleiro. O edifício é composto por 203 
apartamentos e zonas comuns de apoio, 
projectadas para convívio, lazer e activi-
dades. Um passeio na praia, um jantar es-
pecial, um serão animado ou momentos de 
leitura, são também prazeres que fazem do 
Hotel-Apartamentos Dunamar, a sua casa 
no Algarve.

Sitio do Lavajinho
8950 - 190 | Castro Marim
www.castromarimresort.com
281 510 340
info@castromarimgolfe.com

Av. Infante D. Henrique
8900 - 413 | Monte Gordo
www.hoteldunamar.com
281 530 000 
reservas@hoteldunamar.com

parceiros empresariais



parceiros empresariaisparceiros empresariais

Hotel d’Alcoutim

O Hotel D’Alcoutim apresenta-lhe um am-
biente acolhedor e relaxante, dispondo de 
uma localização privilegiada nas margens 
do rio Guadiana, permite a cada hóspede 
uma relação próxima com a natureza.
Os nossos quartos contemporâneos, dis-
põem de uma vista magnífi ca para o rio 
Guadiana, oferecendo o conforto de uma 
estadia memorável. Desfrute do ambiente 
descontraído no nosso grande jardim com 
duas piscinas. Dispomos de um espaço 
multiusos, adaptável a reuniões e palestras 
e de um local de convívio e refeição, com 
um bar e sala de pequenos-almoços.

Avenida de Espanha, 43 
8970 - 064 | Alcoutim
www.hoteldalcoutim.com
281 546 324 | 911 504 400
info@hoteldalcoutim.com
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