
Partida para Fátima rumo à aldeia de Aljustrel onde 
podemos conhecer as origens dos três Pastorinhos de 
Fátima: Lúcia, Jacinta e Francisco.
Visitamos de seguida o importante local de peregri-
nação, o Santuário de Fátima, edificado no local onde 
em 1917, na Cova da Iria, se deram as aparições de 
Nossa Senhora aos três Pastorinhos. Visita a importantes 
locais como a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima onde se encontram os túmulos dos Pastorinhos de 
Fátima, a Basílica da Santíssima Trindade e a Capela das 
Aparições. Tempo livre para práticas religiosas. 
De seguida, deixamos Fátima em direção ao Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória ou Mosteiro da Batalha, impor-
tante monumento nacional que integra o Património da 
Humanidade da UNESCO, desde 1983. Mandado erguer 
em 1386 por D. João I de Portugal, como resultado do 
cumprimento de uma promessa feita por este aquando 
da vitória na batalha de Aljubarrota (Batalha Real), 
travada a 14 de Agosto de 1385, a qual garantiu a inde-
pendência de Portugal, sobre o reino de Castela. Tempo 
livre para almoço.
Rumo a Alcobaça iremos encontrar o Mosteiro de Santa 
Maria de Alcobaça ou Real Abadia de Santa Maria de 
Alcobaça, uma das primeiras fundações monásticas 
cistercienses em território português, tendo sido iniciada 
a sua edificação em 1178. Foi classificado como Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO e a 7 de Julho de 2007, 
foi eleito como uma das sete maravilhas de Portugal. 
Seguimos para a praia da Nazaré, uma das mais procura-
das, de entre as tradicionais vilas piscatórias portuguesas, 
iniciando a nossa visita no Sítio, a partir do qual podemos 
apreciar a beleza natural desta praia em toda a sua 
extensão, aproveitando ainda para espreitar a praia 
do Norte, local das famosas ondas gigantes da Nazaré. 
Tempo livre para passeio pela marginal, onde poderão 
apreciar de entre as várias atracções a arte de coser as 
redes e o Estindarte, onde as várias peixeiras secam e 
vendem o peixe. Regresso.

Alcobaça

Fátima

Batalha

Nazaré

22 3 4 5 6 7

Grátis até aos 3 anos. 
50% dos 4 aos 10 anos.

Snack Box (lanche) opcional,  5€ por pessoa.
Preços para saídas do Distrito de Leiria, para 
outros locais consulte-nos.

Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.

Não inclui:
Almoço (opcional c/ suplemento). 
Entrada nos claustros do Mosteiro da Batalha 
(6€ p/ pessoa) e do Mosteiro de Alcobaça (6€ 
p/ pessoa). 
Despesas pessoais.
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Fátima, Batalha,
Alcobaça
e Nazaré

110€*
80€*
65€*
56€*
50€*
47€* *preço por pessoa.


