Praias do Oeste I

Partimos rumo à praia da Nazaré, uma das mais procuradas
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.
Regressamos à praia da Nazaré onde teremos tempo livre para
passeio pela marginal e apreciar de entre as várias atracões, a
arte de coser as redes e o Estindarte, onde as várias peixeiras
secam e vendem o peixe.
Continuamos a nossa viagem pela Serra da Pescaria, apreciando toda a imensa costa e paisagem natural que esta nos
proporciona. Vamos encontrar uma das mais belas praias portuguesas com a sua forma de concha, que lhe confere propriedades únicas para a experiência balnear e de desportos náuticos, a baía de São Martinho do Porto. Tempo livre para passeio
na Avenida Marginal, com a suas esplanadas, lojas, bares e
restaurantes.
Seguimos em direcção à Praia da Foz de Arelho, com uma
pequena paragem no Passadiço nas Arribas da Foz do Arelho,
concebido pela Arquiteta Paisagista Nádia Schilling, onde
poderemos contemplar a encantadora vista da costa.
Seguimos para a Foz do Arelho, com praias viradas para o
oceano Atlântico e igualmente para a orla da Lagoa de Óbidos,
onde encontramos um lugar onde a natureza oferece o local
ideal para crianças nas águas tranquilas da sua lagoa e um local
igualmente de eleição para surfistas. Tempo livre para passeio.
Regresso.

Nazaré

São Martinho do Porto

Foz do Arelho
Inclui:
Transporte em minivan de 9 lugares.
Água, Wifi, AC e motorista guia.
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Não inclui:
Refeições.
Entrada no Forte de São Vicente
(Nazaré 1€ p/ pessoa).
Despesas pessoais.

75€*
57€*

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.

47€*
40€*
36€*
33€*

*preço por pessoa.
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