
Partimos rumo à praia da Nazaré, uma das mais procura-
das de entre as tradicionais vilas piscatórias portugue-
sas. Iniciamos a 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 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 pei- 
xeiras 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, passando pela tranquila praia 
do Salgado, muito procurada por praticantes de despor-
tos como a Asa Delta ou Parapente. Paisagem natural 
encantadora em comunhão com a sua tranquilidade, 
no entanto, o mar é geralmente bravo e muito perigoso.
Seguimos rumo a São Martinho do Porto, uma das mais 
belas praias portuguesas com a sua forma de concha, 
que lhe confere propriedades únicas para a experiên-
cia balnear e de desportos náuticos. Tempo livre para 
passeio e almoço.
Após o almoço, seguimos em direcção à Praia da Foz 
de Arelho, com uma pequena paragem no Passadiço 
Nádia Schilling, onde poderemos contemplar a encan-
tadora vista da costa.
Na Foz do Arelho, com praias viradas para o oceano 
Atlântico e igualmente para a orla da Lagoa de Óbidos, 
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.
Continuamos em Peniche, um dos maiores portos de 
pesca tradicional portugueses, com o Cabo Carvoeiro e 
seu Farol, onde se avista a Nau dos Corvos e a Berlenga, e 
o centro histórico com o seu imponente Forte construído 
no séc. XVI/XVII para a defesa da costa. 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. Ascensor na Nazaré.

Não inclui:
Almoço (opcional c/ suplemento). Entrada no 
Forte de São Vicente (Nazaré - 1€ p/ pessoa) e 
no Forte de Peniche (1,60€ p/ pessoa).
Despesas pessoais.
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Praias do Oeste II

105€*
80€*
67€*
60€*
53€*
49€* *preço por pessoa.


