
Iniciamos o nosso tour no alto da Pinhôa, uma aldeia portu-
guesa onde é possível observar de perto cinco moinhos de 
vento totalmente recuperados. Característicos da região 
Oeste, e onde podemos encontramos a maior concertação 
de moinhos do país.
Continuamos em direcção ao Museu da Lourinhã, oficialmente 
inaugurado a 24 de Junho de 1984, para uma passeio pela 
Arqueologia, Etnografia e Paleontologia, com destaque para 
esta última na qual a Lourinhã é abundante e rica em fósseis 
do Jurássico Superior (há cerca de 150 milhões de anos). 
Tempo livre para passeio e almoço.
Após o almoço seguimos numa agradável viagem pela costa, 
em direcção a Peniche, um dos maiores portos de pesca tradi-
cional portugueses, onde não podemos deixar de incluir uma 
passagem pelo Cabo Carvoeiro com o seu Farol, de onde se 
avista a Nau dos Corvos e a Berlenga, e uma passagem pelo 
centro histórico com o seu imponente Forte construído no séc. 
XVI/XVII para a defesa da costa.
Terminamos a nossa visita rodeados de séculos de história 
gravada em todo o seu património arquitectónico, histórico e 
religioso, que a Vila Medieval de Óbidos guarda entre as suas 
muralhas. Regresso.

Peniche

Museu GEAL

Moinhos da Pinhôa
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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.

Realiza-se de Terça a Domingo.
Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Entrada no Museu GEAL e no Forte de Peniche.

Não inclui:
Almoço (opcional c/ suplemento).
Despesas pessoais.
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Serra, Jurássico
e Mar

110€*
85€*
70€*
60€*
57€*
55€* *preço por pessoa.

Lourinhã

Óbidos


