Estrada Atlântica
Praia da Vieira S. Pedro de Moel Sítio da Nazaré S. Martinho do Porto Foz do Arelho
Lagoa de Óbidos Peniche Ericeira Azenhas do Mar Praia do Guincho Cascais
A partir de Figueira da Foz, viagem ao longo da Estrada Atlântica entre cenários de mar, areais, belíssimos miradouros, vilas de pescadores,
dunas e arribas, passando pelo Pinhal do Rei Lavrador, os “azuis” da Ericeira e via panorâmica do Guincho a caminho de Cascais, “vila-cidade”
balnear da “Riviera Portuguesa”…

2 Dias: Tudo Incluído
14 a 15 maio

30 a 31 julho

24 a 25 setembro

2022

1º Dia: Porto - S. Pedro de Moel - Peniche
Porto - 08h00. Viagem por Figueira da Foz, a “raínha” da Costa de Prata, prosseguindo ao longo da Estrada Atlântica, traçada
maioritáriamente ao longo de bonitos cenários marítimos: Praia da Vieira, a tradição artesanal da Arte Xávega, frente de mar e Capela
dos Pescadores; S. Pedro de Moel e o seu acolhedor casario, monumento a D. Dinis e Raínha Santa Isabel, Farol do Penedo da Saudade,
falésias e mar intenso… almoço na região; Nazaré, imagem original da costa portuguesa, expressiva e repleta de cor - no bairro do Sítio,
a devoção a Nª Sª da Nazaré, Ermida da Memória e Miradouro do Suberco com vista profunda sobre o oceano; S. Martinho do Porto e
a sua bonita baía em forma de concha - panorama de areais de águas calmas, dunas de Salir do Porto e arquitetura de fachadas
coloridas; Foz do Arelho e Lagoa de Óbidos no encontro com o Atlântico; Peniche, terra de pescadores, ondas gigantes e surfistas, uma
das fortalezas de destaque na costa portuguesa. Jantar e alojamento.
2º Dia: Peniche - Ericeira - Cascais - Porto
Após o pequeno-almoço saída para Ericeira, Reserva Mundial de Surf; nas suas ruelas domina a típica arquitetura branca debruada de
azul, igreja matriz e uma imperdível visão de mar. Continuação ao longo do litoral selvagem do Parque Natural Sintra-Cascais: breve
panorama do miradouro de Azenhas do Mar, Praia das Maçãs e Estrada do Guincho a caminho de Cascais - almoço. Tempo livre para
apreciar o ambiente da baía e cidadela, Praça 5 de outubro e edifício dos Paços do Concelho, as ruas estreitas do centro histórico… Em
hora a determinar, viagem em auto-estrada de regresso ao Porto (pausa em área de serviço) - chegada prevista às 20h30.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

199 €
30 €

Inclui: circuito em autocarro de turismo; alojamento em hotel de 4* (quarto duplo); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água, café);
visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas hoteleiras, serviço, IVA, seguro Multiviagens
Portugal.
Exclui: extras pessoais.
Obs: programa sujeito a número mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em território nacional
e orientações da DGS em contexto sanitário - COVID 19.
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