
Partimos rumo à praia da Nazaré, uma das mais procura-
das de entre as tradicionais vilas piscatórias portuguesas. 
Iniciamos a nossa visita no Sítio da Nazaré, a partir do qual 
poderemos 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.
Regressamos à praia da Nazaré numa viagem centenária, 
pelo Ascensor, que liga o centro da vila e o Sítio. Tempo 
livre para passeio pela marginal, onde poderão apreciar 
de entre as várias atrações a arte de coser as redes e o 
Estindarte, onde as várias peixeiras secam e vendem o 
peixe.
Continuamos a nossa visita no Mosteiro de Santa Maria de 
Alcobaça igualmente conhecido como Real Abadia de 
Santa Maria de Alcobaça, uma das primeiras fundações 
monásticas cistercienses em território português, tendo 
sido iniciada a sua edificação em 1178 pelos Monges 
de Cister. Actualmente está classificado como Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO, como Monumento 
Nacional, pelo IPPAR e a 7 de julho de 2007, foi eleito 
como uma das sete maravilhas de Portugal. Almoço 
tipíco com prova de doces conventuais e ginja.
Após o almoço deixamos o centro de Alcobaça e parti-
mos rumo a São Martinho do Porto, aproveitando um 
momento para apreciar a paisagem e envolvência com 
a costa oeste, uma das mais belas praias portuguesas 
com a sua forma de concha, que lhe confere proprie-
dades únicas para a experiência balnear e de desportos 
náuticos. Tempo livre para passeio. 
Terminamos a nossa visita rodeados de séculos de 
história gravada em todo o seu património arquitetónico, 
histórico e religioso, que a Vila Medieval de Óbidos 
guarda entre as suas muralhas. Regresso.
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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.
Almoço típico com prova de doces conventuais 
e ginja de Alcobaça. Viagem de ascensor na 
Nazaré. Entrada no Mosteiro de Alcobaça.

Não inclui:
Entrada no forte de São Vicente (Nazaré) = 1€ 
por pessoa. Despesas pessoais.
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Alcobaça e 
o Oeste

125€*
110€*

95€*
85€*
75€*
70€* *preço por pessoa.


