
Castro Marim - VRSA - Ayamonte (E) - VR de Sto. António.



1 5-01 -'1 8. Castro Marim – VRSA – Ayamonte (E) – VRSA.
Om 1 0 uur gaan we zwemmen voor €1 ,50 p.p. In het begin
is er nog vri jwel niemand, zodat we de nodige baantjes
kunnen trekken. Na ongeveer een uur komen er massa's
vrouwen binnen voor de gymnastiek. Dus gaan we om goed
elf uur naar de camper terug en ri jden via de LIDL terug
naar de camperplaats in VRSA.
We zijn net te laat om de boot van 1 2:30 naar Ayamonte
(aan de overkant van de Guadiana) te halen. Dus nemen
we het veer van 1 3:30. Tijdens de oversteek zien we grote
kwallen voorbij komen.

B: Het veer VRSA - Ayamonte.
LM: Deze kanovaarder houdt het veer lang tijd bij!
RM: Ayamonte (E).
LO, RO: Grote kwal, Catostylus tagi.





De grootste heeft een diameter van ruwweg 70 cm en met de tentakels
misschien wel 1 m lang!
We beginnen de wandeling in de binnenstad en lopen door straten naar
de in het zuiden gelegen rivier en jachthaven.

LB: Jachthaven gezien vanafhet veer.
LO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
RM: Bankgebouw in Calle Trajano.
RO: Passeo de la Ribera.



Op de passeo de la Ribera zien we een manneke pis,
mooie palmbomen en een kleurri jk fontein. De rivier is een
afspl itsing van de Guadiana en heeft diverse eigen
mondingen in de oceaan. De delta ten zuiden van Ayamonte
wemelt trouwens van de rivieren.
We gaan de stad weer in via de Calle Huelva en rechts een
trappenstraatje omhoog.

RB: De jachthaven van Ayamonte.
LM, MM: Passeo de la Ribera.
RO: Adarve de la Casa Grande.



We zigzaggen straatje in steegje uit en zien zo menige heel
aardige plek.

LB: Capella de San Antonio.
MB: Nuestra Señora de las Angustias.
RB: Calle Jovellanos.
O: Plaza de la Laguna.



We lopen naar het noorden door naar de wijk Barrio da
Vil la, het vissersdorp ten noorden van het centrum.

LB: Nuestra Señora de las Angustias.
RB: Calle de José Perez Barroso.
LO: Monumento a la mujer Conservera.
MO, RO: Werfbij Barrio da Villa.



We zien in Barrio de la Vil la de kerk en een museumpje,
een conservenfabriek en enkele aardige plakettes aan de
muren. We komen terug aan de Guadiana met rechts in de
verte de grote brug.

RB: Templo de San Francisco.
LM: Calle San Francisco.
LO: Calle de las Flores.
RO: Puente Internacional.



Terug in het centrum pikken we een terrasje in de zon aan
een mooi plein Plaza de la Laguna.
Met de boot van 5 uur (ST = PT+1 uur) varen we weer terug
naar VRSA en de camper.

RB: Mexikaans bier op het terras met een schaaltje tapas.
LO: Afvaart in Ayamonte.
RM: Het veerbootje.
RO: Catostylus tagi.




