Caminho para o parque
natural Cabo de GataNíjar
Parque Natural de Cabo de Gata‐Nijar tem uma área de 9.144 hectares. Declarada uma Reserva da Biosfera pela
UNESCO. É um dos últimos redoubts da natureza do Mar Mediterrâneo. Seu ambiente tem uma grande quantidade de
praias e intactas enseadas.

Tempo 45 minutos

Distância do 48‐ 60 km, dependendo da área onde você vá.

Útil preferidos chapéu, água, protetor solar f.40, flip flops ou sapatos amarrados água. Alimento.
Recomendado praias e atraçoes:
9 Monsul
9 Os Genoveses
9 Isleta del Moro/Praia “Peñón Blanco”

9 “El Playazo” de Rodalquilar
9 Los Escullos e Playa del Arco
9 Cala Higuera

Informações detalhadas sobre: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,en:

http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/almeria/almeria_prov.htm
•
•
•
•
•

(NÍJAR)

La Isleta del Moro, restaurantes
Farol de Cabo de Gata, pontos de vista
Rodalquilar, ouro minas
Pueblo de San José
Las Negras

Como chegar
AUTO‐ESTRADA A7‐E15: Sair Hostal Juan de Austria,
tomar direcçao para a esquerda, a 50 metros de vao
sobre suas “CEPSA” estaçao para esquerda para
seguir outros 50m. para chegar a um rotunda com
um mastro de bandeira e de Espanha, por sua vez o
rotunda
à
direita.
Elevar
estrada
Alicún mais de 300m. Siga a A‐391 cerca de 900m,
em rotunda apanhe a 2ª saída ‐próximo a estaçao
“REPSOL”‐. Apanhe a auto‐estrada A7‐E15 ALMERIA
MURCIA‐direção.
A7‐E15 direcçao ALMERÍA MURCIA fluxo durante:
30 km. Pegue a saída 460 “El Alquian; Cabo de Gata”. Depois de tirar a saída círculo 2 km. e introduza o
rotunda apanhe a 1 ª saída para a “El Alquian, Aeroporto, Cabo de Gata”. Circulo 3 km. e na proxima rotunda tome a
saída 4 Estrada N‐344 a viagem Toyo círculo de 3 km. Em Retamar, entra rotunda e tomar
saída 2 AL‐3115 para 7,5 km. Aqui a estrada divide‐se em 2 sentidos: se continuarmos estabelece o AL‐3115 de 6 km
para chegar a Cabo de Gata. No entanto, se tomarmos o AL‐3201 vai em direção a San Jose.
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Recomendações gerais:
Lembre‐se que sendo um parque natural praias estão mal equipados em termos de serviços. Se você estiver
procurando por um restaurante, supermercado, etc. deve ir a uma aldeia perto da praia (você pode precisar viajar
entre 15 e 20 km.)
São permitidos o acesso aos veículos a motor apenas por sujeira estradas ativado ele. As estradas são não
asfaltado, com velocidade limitada a 20 km / h. Em cada praia, há um estacionamento local autorizado. O acesso pode
ser restringido pela barreira se há sobrelotação, nesse caso, existe um serviço de autocarros livre.
A parte final do acesso à praia pode precisar de ser feita a pé ao longo de um caminho ou rampas. Pegar
calçado adequado para esta área uma vez que nestes locais há algum calor intenso.
Praias são reais. Ser respeitoso com o meio ambiente. Existe para o acompanhamento protecção ambiental.
Alguns métodos de pesca são proibidas.
Sites individuais é praticado naturismo ou nudez. Existem também riachos, alguns de difícil acesso.
BANHEIRO: Não confie em praias muito raso, principalmente em função do vento dias. Não Correntes
vai deixá‐lo levantar‐se e levá‐lo ao mar dentro. Tenha cuidado, especialmente crianças, idosos ou
com dificuldades de mobilidade. Antes de se olhar para nadar no mar são alforrecas. Se não houver nenhum Medusas
banho.
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