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1. Marina de Portimão 

 

Na Marina de Portimão, o embarque é realizado em dois locais distintos, consoante a época do ano. Na 

confirmação da reserva diremos a que cais de deverá dirigir. Agradecemos que chegue com 10 minutos de 

antecedência. Para qualquer questão, não hesite em contactar-nos diretamente. 

---------------- 

At the Marina of Portimão, the boarding is made in two different places, depending on the time of year. 

In the confirmation of the booking we will tell you which pier to go. We thank you for arriving 10 minutes in 

advance. For any question, please feel free to contact us directly. 

 

Cais 1 | Pier 1 

Este cais é utilizado durante a época alta. Para 

chegar ao cais deverá deixar o seu carro no parque 

de estacionamento e seguir a pé, pelas traseiras 

do edifício de restaurantes, virar à esquerda e 

prosseguir pelo cais até ao local de embarque. 

--------- 

This pier is used during high season. To get to 

there, you should leave your car in the car park and 

walk through the back of the restaurants building, 

turn left and continue along to the boarding point. 

 

GPS: Lat - 37° 7'7.21"N | Lon - 8°31'32.20"W

 

Cais 2 | Pier 2 

Este cais é utilizado durante a época baixa. Para 

chegar ao cais deverá deixar o seu carro no parque 

de estacionamento e seguir a pé até à entrada do 

Cais A da Marina, nas traseiras do edifício de 

apartamentos. 

--------- 

This pier is used during the low season. To get 

there, you should leave your car in the car park and 

walk to the entrance to the Marina Pier A, at the 

back of the apartments building. 

 

GPS: Lat - 37° 7'7.21"N | Lon - 8°31'32.20"W 

 

  

  

Cais 2 | Pier 2 

Cais 1 | Pier 1 
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2. Silves 

 

Em Silves, o embarque é realizado no cais junto ao Mercado Municipal.  

Em caso do seu passeio incluir transfer, o local de embarque do transfer é no parque de estacionamento, 

junto ao Burger Ranch.  

Agradecemos que se dirija ao local de embarque com 10 minutos de antecedência. 

---------------- 

In Silves, the boarding is at the pier next to the Marketplace.  

If your tour includes transfer, the boarding point is at the parking lot, next to the Burger Ranch.  

Please arrive 10 minutes in advance. Thank you. 

 

GPS: 

Cais de Silves | Silves Pier | Lat - 37°11'10.70"N | Lon - 8°26'21.82"W 

Embarque no Transfer | Transfer Boarding Point | Lat - 37°11'6.53"N | Lon - 8°26'28.13"W 

 

 

Cais de Silves | Silves Pier 

Embarque no Transfer | Transfer Boarding Point 


