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AVENTURA A ANDALUSIA I VELER A L’ALGARVE 

 
 

VIATGE EN GRUP – 13 DIES 
 

 
 
 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid /  Sevilla   Isla Cristina  Apartament 

2 Caiac per les maresmes  Apartament 

3 Espai Natural de Doñana  Apartament 

4 Algarve en bicicleta   Apartament 

5 Lliure  Apartament 

6 Senderisme a la Sierra de Aracena  Apartament 

7 Embarcament en veler   Veler 

8 Pujada pel Riu Guadiana  Veler 

9 Alcoutim  Ilha de Tavira  Veler 

10 Ilha de Tavira  Parc Natural Ria Formosa  Veler 

11 Ilha de Culatra  Veler 

12 Ilha de Culatra  Vila Real de Santo António  Veler 

13 
Estuari Riu Guadiana  Isla Cristina  Sevilla / Madrid o 
Barcelona 

  

E: Esmorzar D: Dinar S: Sopar 

Dia 1 | BARCELONA o MADRID /  SEVILLA  ISLA CRISTINA 

L’hora i punt de trobada de tot el grup és l’estació de trens de Santa Justa (AVE) de Sevilla a les 17h. Arribada a la nostra 
agència i xerrada sobre el programa a fer. Allotjament en els nostres acollidors Apartaments Turístics Faro del Sur davant 
del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, a la desembocadura del riu Carreras l’Oceà Atlántico.  
 
Dia 2 | CAIAC PER LES MARESMES 

Un curset bàsic d'iniciació per al maneig dels caiacs i ens fiquem de ple en el món dels aiguamolls on podrem gaudir d'un 
ecosistema únic. La ruta en caiac pels aiguamolls comença al port esportiu d'Isla Cristina i l'horari de sortida dependrà del 
moviment de les marees per a aquest dia. Remuntem la ria Carreras amb la marea entre nombrosos canals, llacunes i 
àmplies extensions salines per navegar, lentament, en presència d'una gran varietat d'aus i plantes.  
Els orígens d'aquesta localitat marinera es remunten a la segona meitat de segle XVIII, quan pescadors catalans i 
valencians es van assentar en aquestes terres per explotar els caladors de sardina i tonyina, extreure la sal, salar i 
conservar el peix. Veurem durant aquests dies com algunes tasques artesanals vinculades al sector encara es practiquen. 
Des del port, fins a les entranyes de les maresmes, avançant per aigües poc profundes i llacunes pantanoses formades a 
l'empara dels incipients cordons litorals. Almajos, saladillos, soses blanques..., un mosaic de flora plenament adaptada a 
l'alta salinitat de la zona. Aquest és un aiguamoll mareal transformat, fonamentalment per salines i cultius aqüícoles, tot i 
que encara és possible trobar extenses zones on es conserven retalls de la vegetació natural i importants concentracions 
d'aus com cama llongues, espàtules, bernats pescaires, becs d'alena o el bell flamenc rosa. Una travessa tranquil·la amb 
temps per gaudir d'aquest bell paratge natural. No cal experiència prèvia, si saber nedar. Durada 4 hores aprox. amb 
temps per descansar i banyar-nos. Mig dia. Allotjament. 
 
Dia 3 | ESPAI NATURAL DE DOÑANA  

Un dia esperat pels amants de la natura. A primera hora del matí sortirem amb el nostre guia-naturalista a recórrer part 
d'aquest Espai Natural protegit, un dels més importants a nivell mundial. Diferents ecosistemes com els boscos o vedats, 
la maresma, platges i dunes fan que, en un espai reduït, puguin conviure espècies tan diverses com l'àguila imperial, 
flamencs, cérvols o l'emblemàtic linx ibèric. Dedicarem part del dia a recórrer aquest espai amb els nostres guies, grans 
coneixedors d'aquest espai natural i de la meravellosa fauna que l'habita. Arribarem al Llogaret del Rocío amb la seva 
blanca ermita i l'impressionant Palau de l'Acebrón, un lloc màgic envoltat de boscos i llacunes on escoltar el cant de les 
aus.  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=143GJXiciAo9QsmzmBmYbioyM-4waLhry&ll=37.081402804353615%2C-7.737873628613279&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=143GJXiciAo9QsmzmBmYbioyM-4waLhry&ll=37.081402804353615%2C-7.737873628613279&z=11
http://farodelsur.com/los-apartamentos-de-faro-del-sur/
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Aquí la maresma s'entolla amb les primeres pluges de la tardor i cobreix els sòls argilosos creant-se un lloc privilegiat per 
a l'albirament de limícoles, flamencs i altres espècies d'animals com els cavalls salvatges i el bestiar ecològic. Es poden 
observar també gran varietat de rapinyaires solcant el cel com els milans, l'arpella vulgar o l'espectacular àguila imperial. 
Doñana constitueix una importantíssima zona de pas, de cria i d'hivernada per a nombroses espècies d'aus, en les 
diferents estacions poden observar més de 300 diferents. Però el més impressionant de Doñana és la seva diversitat en el 
temps, cada estació de l'any t'ofereix alguna cosa diferent. A principis de tardor i durant l'hivern als aiguamolls estan 
plens d'aigua de pluja convertint el paisatge en un gran llac i milers d'aus aquàtiques, com oques i ànecs, procedents de 
nord d'Europa ens visiten. Els mamífers es fan més diürns pel fet que poden menjar i escalfar-se al tebi sol hivernal, per la 
qual cosa ens serà més fàcil observar-los. A la primavera i, sobretot estiu, el paisatge es torna més sec i arriben des 
d'Àfrica altres espècies d'aus com cigonyes, agrons o orenetes a la recerca d'aliment i d'un clima més suau. Les platges, 
un altre dels ecosistemes que integren Doñana, presenten un intens dinamisme, modificant constantment el seu perfil a 
causa de les progressions i regressions marines al llarg de el temps. Acostar-nos a l'Oceà Atlàntic i contemplar un mar de 
dunes fòssils: fa milers d'anys la dinàmica entre l'oceà i la costa dona lloc a una erosió que fa que les dunes de la zona 
més elevada quedin aïllades, deixant de rebre l'aportació de sorra i reduint així al mínim la seva mobilitat. Observar una 
de les superfícies forestals més extenses i importants de la baixa Andalusia, amb pinedes i taques de matoll relacionades 
amb el sistema lacunar litoral. Acabarem el dia amb una suau caminada entre verds extensions de pinedes i un mar de 
dunes fòssils fins a una platja salvatge on podrem donar-nos una capbussada i menjar. 
Dia complet. Allotjament. 
 
Dia 4 | ALGARVE EN BICICLETA 

Ens trobem tots a l'agència on espera el guia amb les bicicletes ja preparades. Comencem aquesta activitat travessant el 
centre històric d'Isla Cristina per passar, més endavant, davant d'una de les últimes salines artesanals que hi ha a Espanya. 
Des d'aquest punt seguirem ruta per la Via Verda Litoral, entre blanques salines i terres fèrtils que acullen tarongers fins a 
un antic Molí de Marees de segle XVIII situat sobre una llacuna i que s'utilitzava per moldre blat aprofitant el moviment 
de les marees. Arribarem a la històrica localitat d'Ayamonte, poble de tradició pesquera i senyorial situat a la vora del riu 
Guadiana. Barris mariners, antics convents. Al moll espera l'embarcació que ens travessarà amb les bicis a Portugal 
navegant pel riu fins arribar a un dels pobles més animats de l'Algarve portuguès: Villa Real de Santo Antonio, un bonic 
poble de carrers blancs i empedrats, situat a la mateixa desembocadura del riu Guadiana a l'Oceà Atlàntic. Un bany per 
refrescar-nos, i els que vulguin podran menjar un exquisit arròs amb marisc per reposar forces. Tornada a Isla a la tarda. I 
sí no t'animes a anar en bici no et preocupis, podràs fer part de la ruta caminant i en furgoneta. 
Dia complet. Allotjament. 
 
Dia 5 | DIA LLIURE 

Avui podreu recórrer al vostre aire les platges, dunes i pinedes on habita una de les últimes reserves de camaleons de 
Europa. Allotjament. 
 
Dia 6 | SENDERISME A LA SIERRA DE ARACENA 

Per a aquest dia tenim preparada una caminada pel Parc Natural Sierra de Aracena i Picos de Aroche, Reserva de la 
Biosfera. Senderisme a zones allunyades del turisme massiu, natura, antropologia i boscos on sentir-se lliure i relaxat. Una 
ruta poc coneguda a través de les fascinants muntanyes d'aquest espai protegit. Durant el recorregut suau de 10 km per 
antics camins reials, travessarem ecosistemes molt diferents: boscos de castanyers, deveses d'alzines, roures i alzines 
sureres, camps de cultiu amb hortes fèrtils i ordenades oliveres. Petits pobles blancs carregats d'història que encara 
conserven les seves arrels. El contacte amb la gent de la serra i els seus sistemes tradicionals de vida com la cria del porc 
ibèric en llibertat, la "saca" del suro o les hortes en les petites valls. Caminem aquesta jornada unes 4 o 5 hores amb un 
desnivell màxim de 200 m que fa que el nostre pas sigui tranquil i la caminada apta per a qualsevol persona que li agradi 
l'activitat suau i la natura. Aquesta ruta està pensada per anar a poc a poc i gaudint, amb les seves paradetes a l'ombra i 
els seus refrescos als cellers de el camí. 
Un altre dels grans atractius d'aquesta zona és la seva gastronomia: el pernil ibèric de gla, les carns ibèriques com el 
secret, la ploma o la presa paleta... Després de dinar farem una visita a la sorprenent Gruta de las Maravillas, al poble 
d'Aracena, recórrer les seves impressionants galeries i llacs subterranis. Natura, història i cultura en una caminada 
pensada per aturar el temps i relaxar-nos en cada racó d'aquest màgic Parc Natural. 
Et garantim que recuperaràs l'emoció del camí a peu en aquests llocs si t'animes a acompanyar-nos! 
Dia complet. Allotjament. 
 
Dia 7 | EMBARCAMENT EN VELER  

Avui embarcarem al nostre veler on passarem els propers 7 dies. Distribució de passatgers en les cabines i compra de 
menjar per a la setmana. Nit a bord al port.  
 
Dia 8 | ASCENSIÓ DEL RIU GUADIANA 

Deixem anar amarres i llestos per salpar! A tot drap ens endinsem amb la marea per la desembocadura del Guadiana. 
Naveguem riu amunt i el paisatge comença a canviar el seu ambient mariner per una serra esquitxada de pobles blancs, 
reserves naturals i antigues fortaleses.  
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Arribem a Alcoutim a la tarda, un petit llogaret portuguès de cases emblanquinades situada sobre un turó que cau al 
mateix riu. Un passeig pels seus carrerons empedrats fins al castell i un bany a una curiosa platja fluvial. Els més atrevits 
també podran creuar el riu en una espectacular tirolina, l'única transfronterera del món. Nit a bord. 
 
Dia 9 | ALCOUTIM  ILHA DE TAVIRA  

Avui baixem el riu empesos pels vents de nord i de nou ens trobem amb el Gran Blau. Posem rumb oest navegant entre 
l'horitzó i l'antic llogaret fortificat de Cacela Velha. Aquesta és una jornada intensa de navegació amb temps per banyar-
nos a alta mar, pescar o descobrir al costat del nostre patró tots els secrets sobre la navegació a vela. A la tarda arribarem 
a l'illa de Tavira amb temps per passejar per les seves desertes platges, visitar la històrica ciutat de Tavira amb les seves 
boniques esglésies o, simplement, relaxar-nos en l'hamaca de el veler mentre es pon el sol. Nit a la ria. 
 
Dia 10 | ILHA DE TAVIRA  PARC NATURAL DA RÍA FORMOSA 

A mig matí salpem i seguim navegant a vela fins al conjunt d'illes verges i aiguamolls que conformen el Parc Natural de Ria 
Formosa, un dels més importants de Portugal per la seva situació geogràfica i diversitat biològica excepcional. Cabanas, 
Armona, Culatra, Barreta, una barrera d'illes estretes i sorrenques amb platges desertes d'aigües transparents per 
explorar. Fem nit fondejats en plena natura. 
 
Dia 11 | ILHA DE CULATRA 

Avui passarem el dia gaudint d'aquest paradís natural protegit. Al matí ens acostarem amb el bot auxiliar la Ilha da 
Culatra: un llarg braç de sorra blanca i fina, dunes i petits assentaments de pescadors que ens traslladen a altres èpoques, 
vaixells de colors balancejats per l'onatge i maresmes. Una gran extensió d'aigua que a poc a poc es va estrenyent fins a 
convertir-se en un canal principal perfecte per a l'observació d'aus. També podrem visitar el pintoresc poble de Olhao 
amb el seu animat mercat envoltat per carrerons estrets d'aire nord-africà. Fondeig lliure. 
 
Dia 12 | ILHA DE TAVIRA  VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO  

Avui salparem a mig matí per posar rumb de tornada a l'Estuari del Guadiana. Durant aquesta intensa jornada de 
navegació a tot drap podrem observar, amb sort, aus marines i dofins solcant les onades davant de Praia Verde. 
Arribarem amb la posta de sol, tons vermells i violetes en ponent, blaus intensos a llevant... Tot un espectacle per als 
nostres sentits! Depenent de les condicions de el temps i les marees passarem la nit fondejats al riu o atracats al port 
esportiu de Vila Real de Sant Antoni o Ayamonte, dues poblacions molt animades i amb molt d'encant. 
 
Dia 13 | ESTUARI DEL GUADIANA  ISLA CRISTINA  SEVILLA / BARCELONA o MADRID 

Al matí d’hora ens dirigirem de tornada a Isla Cristina per a gaudir de les últimes hores de navegació plens de sensacions i 
experiències inoblidables. Desembarcament després de dinar i trasllat a Sevilla (Santa Justa) par a arribar a les 17h. Fi del 
programa. 
 
 PREU PER PERSONA 2020 
 
SERVEIS DE TERRA:  
Mínim 4 persones:   1.000€  
Suplement temporada alta: 300€  
Suplement habitació individual amb bany:  100€ 
 
CANCEL·LACIÓ SENSE COST I DEVOLUCIÓ DE LA RESERVA SI PEL COVID-19 NO ES POT VIATJAR 
 
VOLS: (Tarifes en base a la companyia Vueling en classe S des de Barcelona i la companyia Air Europa en classe U des de 
Madrid) 
Sortida Barcelona: 330€ (taxes incloses calculades al juny/20)                                          
Sortida Madrid: 270€ (taxes incloses calculades al juny/20) 
L’opció d’una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 
Consultar tarifes de tren. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat 
al juny 2020. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2020 
 
Temporada baixa: 4 juliol / 29 agost / 5 setembre 
Temporada alta: 11, 18 i 25 juliol / 1, 8, 15 i 22 agost 
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 MÍNIM DE PERSONES 
 
Grup mínim 4 i màxim 20, en la primera setmana, 8 més el capità al veler. 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 4 persones. De no arribar a aquest mínim, l’agència 
te dret a anular el viatge a més tardar fins a 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  

 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Trasllats Sevilla-Isla Cristina-Sevilla. 

• 6 nits d’allotjament en apartaments compartits en habitació doble, amb banys compartits. 

• 6 nits en veler en cabina doble compartida. 

• Llençols i tovalloles 

• Wifi als apartaments. 

• Guies i patró Faro del Sur. 

• Activitats segons programa amb el material necessari: Algarve en bicicleta + ferri, ruta en caiac, Espai Natural 
de Doñana, Navegació en veler amb patró, Sierra de Aracena + Gruta de las Maravillas. 

• Nit al port 1 nit i fondejos en reserves naturals 

• Combustible veler. 

• Bot auxiliar amb motor. 

• Material. 

• Trasllat en vehicles privats per al grup. 

• Assegurança d’accidents.  
 
NO INCLOU 

• Desplaçament fins a Sevilla des de la ciutat d’origen. 

• Menjars i begudes. 

• Possibles estades en port. 

• Taxi aquàtic. 

• Tirolina. 

• Propines i despeses personals, ni qualsevol altre servei no especificat.  
 
 CANCEL·LACIONS 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.  L’assegurança d’anul·lació que cobreix fins a 1.000€ té un suplement de 40€, 
fins a 1.500€ té un suplement de 45€. També posem a la vostra disposició assegurances de mort o invalidesa que us 
permetran ampliar les cobertures per aquestes causes. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i 
esports d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISATS 
Es pot viatjar amb DNI.  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Un viatge molt complet i amb moltes activitats que desenvolupem en un marc excepcional: la província de Huelva i 
l'Algarve. Lluny de les massificacions del turisme clàssic, grans platges, enormes dunes i pinedes costaners, boscos de 
castanyers a la serra i pobles blancs amb herència àrab. Illes salvatges, rius i petits llogarets marineres al sud de Portugal, 
amb un estil actiu i fora de les massificacions del turisme clàssic. Tot desenvolupat per nosaltres, amb guies propis, 
itineraris dissenyats acuradament i amb molta cura. Tot el material que fem servir també és el nostre: allotjament, 
bicicletes, caiacs, velers, furgonetes, etc. amb el que aconseguim un perfecte equilibri entre qualitat i preu. L'allotjament 
és en els nostres Apartaments Turístics Far de al Sud, situats davant del Paratge Natural Marismas de Isla Cristina, estan 
nous i totalment equipats. També comptem amb el continu suport de la nostra oficina Far de Sud al mateix poble. Un 
viatge diferent que combina aventura i navegació a vela. No es necessita experiència prèvia per poder realitzar-ho, 
simplement un esperit actiu i una condició física normal. 
Totes les activitats i itineraris d'aquest programa es poden veure alterats en la seva realització o, en casos extrems, la 
suspensió dels mateixos, quan les condicions de el temps o altres causes de força major així ho requereixin. 
Allotjament: Disposem de 4 Apartaments Turístics Faro del Sur integrats en petites cases de dues plantes. Són acollidors, 
nous, grans i molt còmodes, tant per la seva situació, a 10 minuts de el centre de la vila, com per la seva condicionament 
interior. Cada un d'ells disposa de 3 habitacions dobles amb llençols, tovalloles i mosquiteres, 2 cambres de bany 
completes, assecador i planxa, cuina totalment equipada amb rentadora, forn i microones, saló-menjador amb Wifi, plaça 
de garatge, terrassa i ampli terrat privat amb vistes espectaculars a la Ria Carreras i a la seva desembocadura en l'Oceà 
Atlàntic (Paratge Natural Marismas de Isla Cristina) des d'on podreu gaudir d'una impressionant posta de sol mentre els 
vaixells pesquers arriben a la llotja del port. A sota de les cases hi ha una platja interior apta per al bany i a 10 minuts 
caminant les platges que donen a la mar obert. La nostra agència Faro del Sur es troba dins de les instal·lacions del Port 
Esportiu a 100 metres de l'allotjament. 
Tots/es hem d'actuar amb CORRESPONSABILIDAD per garantir la seguretat higiènic-sanitària del nostre allotjament. 
Tots els protocols i mesures que anem adoptant estaran actualitzades d'acord amb l'evolució de les mesures sanitàries 
que es vagin dictant. 
Els nostres vaixells: El millor d'aquests clàssics de la navegació a vela és la seguretat que ens transmeten i la comoditat 
que ens aporten les seves impressionants banyeres de popa amb tendal, comodíssimes i molt àmplies, amb plataforma 
de bany i coberta de teca. Dominades per una gran roda, tenen també una taula plegable perfecta per organitzar els 
sopars fondejats sota les estrelles. L'interior compta amb quatre cabines dobles, saló de fusta molt acollidor, cuina, 2 
lavabos i multitud de finestres i escotilles que donen molta llum i ventilació a l'interior. A més, són velers molt mariners, 
perfectes per sortir de travessia d'una forma tranquil·la i sense sobresalts. 
Marca - Model.- BENETEAU OCEANIS 430 
Tipus: Veler - Material: Fibra de vidre - Eslora: 12,96 m - Mànega: 4,22 m - Calat: 2 m - Desplaçament: 9 Tm. - Llast: 3 Tm. - 
Saló convertible - Cabines: 4 dobles - Lavabos: 2 - Cuina: 3 focs amb forn, nevera - Capacitat d'aigua: 600 L - Marca del 
motor: Perkins - Potència: 50 CV - Capacitat de combustible: 180 l. 
Marca - Modelo.- JEANNEAU SUN MAGIC 44 
Tipus: Veler - Any: 1991 - Material: Fibra de vidre - Eslora: 13,50 m - Mànega: 4,20 m - Calat: 2,12 m - Desplaçament: 10 
Tm. - Llast: 3,6 Tm. - Saló convertible - Cabines: 2 dobles, 1 triple, 1 amb llitera - Lavabos: 2 - Cuina: 3 focs amb forn, 
nevera - Capacitat d'aigua: 480 L - Marca del motor: Perkins - Potència: 56 CV - Capacitat de combustible : 200 l. 
Equipament: Electrònica: Radar, pilot automàtic Autohelm, sonda, corredissa, equip de vent, VHF, VHF portàtil, ràdio cd 
amb altaveus en interior i banyera. Electricitat: Motor carregador 220, bateries Mastervolt, Inverter 15000W, generador 
portàtil, 2 Plaques solars 4A/h, llums navegació leds, 2 bateries AGM, 1 bateria motor 160ª, Radiobalisa. 
Equip de coberta: cordam 2013, eixàrcia en perfecte estat, bassa salvavides per a 10 persones, capota amb tendal fins al 
pal, barbacoa, bot auxiliar Duarry Aqcuamar 3,10m 2013 de sòl de fusta amb motor Evinrude 5cv, àncora Rocna 25 kg, 
70m de cadena de 10 mm, àncora CQR 25kgr, àncora popa Britany 15 kg, àncora ruixó per l'auxiliar, armilles per a adults i 
per a nens, pirotècnia, farmaciola. Tots els elements de seguretat estan en perfecte estat. 
Els nostres caiacs: Els nostres caiacs són perfectes per sortir a recórrer les maresmes tranquil·lament i d'una forma 
segura. Són estables, auto-buidables, insubmergibles i fàcils de manejar. A cada caiac hi navegaran dues persones i 
portarem posada l'armilla salvavides durant tot el recorregut. També portarem un bidó estanc a popa per portar les 
nostres coses. És l'embarcació perfecta per apropar-nos a les aus i plantes que habiten els aiguamolls i sentir-nos 
integrats en plena natura. Abans de la sortida també us donarem un curset bàsic per poder gestionar el caiac 
correctament. Per realitzar aquesta ruta no es necessita experiència, sí que és aconsellable saber nedar. 
Un dia clàssic en ruta: Durant el viatge ens aixecarem generalment d'hora per realitzar la majoria de les rutes. Aquest és 
un viatge que té dos desplaçaments per carretera (Aracena i Doñana) però no més de 2 hores de trajecte i molta activitat 
en els punts als que ens apropem. L'hora de sortida per a les activitats de caiac i veler dependrà del moviment de les 
marees i de les condicions del temps i de la mar, de manera que l'ordre de realització de les activitats es pot veure alterat. 
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Transport: Disposem de tres furgonetes amb aire condicionat i un mini bus per transportar fins a 20 passatgers més el 
guia-conductor i equipatges. Estaran sempre a disposició del nostre equip per a qualsevol imprevist que pugui sorgir. Per 
al desplaçament fins a les nostres instal·lacions es recomana la utilització de vehicle propi. En cas de realitzar-se en 
transport privat amb vehicles de la nostra empresa adoptarem les mesures de distanciament i higiènica-sanitàries 
imposades per l'administració (possibilitat d'aplicació d'un suplement addicional). 
Equip humà: Amb tots els grups hi van guies Far de Sud. La seva tasca és tenir cura que tot es desenvolupi tal com estava 
planejat i coordinar a grup durant el recorregut, per tant, coneix perfectament les zones per les quals transcorren les 
rutes. Els nostres guies són, a més, persones amb gran experiència en el maneig de grups i provada capacitat de reacció 
en aquest tipus de viatges. 
Participació: El grup estarà compost per un màxim de 20 viatgers per a la primera setmana i 8 passatgers + capità per al 
veler. Tot i que el guia coordina i realitza el treball de logística i suport, la participació del grup és important, pel que és 
positiu que els integrants col·laborin en els petits detalls necessaris per al bon desenvolupament del viatge. 
Menjars: A Isla Cristina hi ha nombrosos restaurants locals molt econòmics i de gran qualitat que faciliten el contacte 
amb el lloc i la seva gent, calculeu al voltant de 15 € per persona. Si us ve de gust, també podreu dinar o sopar als 
apartaments (cuina totalment equipada). Els productes els podreu adquirir frescos al mercat central. 
Per a la travessia en veler farem un fons comú (65€ aprox./passatger/setmana) per a les despeses compartides pels 
viatgers (esmorzar, dinar i sopar). Els passatgers organitzaran els diferents menjars a bord amb ajut de la tripulació. 
Huelva té dos autèntics luxes: el pernil ibèric de gla, les carns i embotits de la Sierra de Aracena i els peixos i mariscs que 
diàriament arriben a port d'Isla Cristina. Els llagostins recollits a peu de les desembocadures dels rius, la famosa gamba 
blanca, les tellerines, les cloïsses, el xoco, la tonyina vermella d'almadrava, els guisats i arrossos mariners, el vi blanc del 
comtat... Tot boníssim i barat !!! 
Respecte als àpats en ruta, sempre hi ha l'opció de portar entrepà o buscar pel vostre compte un lloc on menjar, però 
nosaltres us aconsellem que us deixeu portar per les nostres recomanacions. Totes aquests suggeriments són totalment 
opcionals, la gestió dels menjars es realitza per ajudar a al bon desenvolupament de les rutes i perquè pugueu gaudir de 
l'àmplia varietat gastronòmica que ens ofereix la província de Huelva. 
Amb la recomanació d'aquests petits restaurants també ajudem els petits negocis artesanals presents en cadascuna de 
les nostres rutes incentivant d'aquesta manera l'economia local. 
 
CLIMA 
Ens trobem en una zona de clima atlàntic amb molta influència dels vents i la humitat de l’oceà. Els hiverns són suaus i 
curts i les primaveres i tardors s’allarguen durant molts mesos amb temperatures realment agradables i moltes hores de 
sol. L’estiu no és tan calorós com a d’altres parts d’Andalusia ja que la brisa marina atlàntica modera molt les pujades de 
temperatura. Al vespres, a l’estiu, inclús és recomanable portar un jersei fi. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 CONDICIONS GENERALS  
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 
  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

