Peniche, Berlengas
e Óbidos

Iniciamos o nosso tour em Peniche, um dos maiores
portos de pesca tradicional 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.
Do cais de Peniche apanhamos o barco em direção
a uma das maiores belezas naturais nacionais, a ilha
da Berlenga, que dista cerca de 7 milhas do Porto
de Peniche, onde faremos várias atividades como
um passeio pedestre, enquanto apreciamos toda a
flora e fauna natural da ilha, a caminho do Forte
de São João Baptista, faremos um passeio de barco
até às suas grutas naturais e para os mais arrojados
terão oportunidade de praticar snorkling nas águas
cristalinas que rodeiam a ilha. Almoço na ilha – existe
apenas um restaurante, pelo que poderão optar
como muitos dos visitantes, por levar um almoço/
lanche.
De regresso da Ilha da Berlenga, partimos em
direção a Óbidos onde continuamos 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.

Peniche

Ilha da Berlenga

Vila de Óbidos

Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
Viagem ida e volta do cais de Peniche para a
Ilha da Berlenga, Passeio de barco às Grutas,
Passeio com guia a pé na Berlenga .
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160€*

7

Não inclui:
Almoço. Snorkling ( 7€ por pessoa).
Supl. época alta (5€ p/ pessoa).
Despesas pessoais.

130€*
115€*
105€*
95€*
90€*

*preço por pessoa.

Grátis até aos 3 anos.
50% dos 4 aos 10 anos.
Snack Box (lanche) opcional, 5€ por pessoa.
Distrito de Leiria, para outros locais consulte-nos.
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