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

DATA DA VIAGEM:
3 A 4 DE JULHO DE 2021 (2 DIAS/1 NOITE DE ALOJAMENTO)
LUGARES LIMITADOS, SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DA DGS.

Programa:
1º Dia: COIMBRA, S. PEDRO DE MOEL, PENICHE
Em hora a indicar, saída em autocarro de turismo em direcção à Figueira da Foz, a rainha da Costa de Prata, prosseguindo na
Estrada Atlântica, maioritariamente traçada ao longo do litoral entre encantadores cenários marítimos - almoço no percurso. Praia
da Vieira, a tradição artesanal da Arte Xávega e a Capela dos Pescadores; S. Pedro de Moel e o seu acolhedor casario, monumento
ao Rei D. Dinis e Rainha Santa Isabel, o Farol do Penedo da Saudade, falésias e mar intenso; Nazaré, imagem de destaque da costa
portuguesa - 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 baía em forma de concha, considerada uma das mais bonitas do mundo - panorama
de areais de águas calmas, dunas de Salir do Porto e arquitetura de fachadas coloridas; Foz do Arelho e a tranquilidade da Lagoa
de Óbidos no seu encontro com o Atlântico; Peniche, cidade de pescadores e rendilheiras, de ondas gigantes, surfistas, uma das
fortalezas de destaque da costa portuguesa. Prosseguimento para a Praia de Porto Novo. Jantar e alojamento no Hotel Golf
Mar*** ou similar.
2º Dia: PENICHE, ERICEIRA, CASCAIS, COIMBRA
Após o pequeno-almoço viagem para Ericeira, Reserva Mundial de Surf; nas suas ruelas domina a típica arquitetura branca
debruada de azul, Igreja Matriz e uma imperdível vista de mar. Continuação pelo litoral selvagem na proximidade do Parque
Natural Sintra - Cascais: panorama do miradouro de Azenhas do Mar sobre a aldeia suspensa nas arribas, Praia das Maçãs e Estrada
do Guincho até Cascais - almoço na região. Tempo livre para apreciar as vistas de mar, Praça 5 de outubro e edifício dos Paços do
Concelho, a baía e cidadela... Inicio da viagem de regresso a Coimbra com chegada ao final do dia.

PREÇO POR PESSOA:
✓ Em quarto duplo ou triplo: 175,00€
✓ Em quarto individual: 195,00€
✓ Criança até 11 anos com dois adultos: 150,00€
CIRCUITO TUDO INCLUIDO CONFORME PROGRAMA:
Viagem em autocarro de turismo no percurso indicado; estadia de 1 noite no hotel mencionado ou similar; todas as refeições
desde o almoço do 1º dia ao almoço do último dia; bebidas às refeições - vinho da casa e água ou refrigerante e café; visitas
segundo o programa; rádio-guia nas visitas*; acompanhamento de um representante da agência; seguro Multiviagens Portugal
(assistência em viagem) – Contudo, temos à sua disposição um seguro de viagem com melhores capitais e coberturas, solicite mais
informação junto do seu agente viagens; taxas hoteleiras, serviço e IVA.
*Observação: Ao receber o rádio-guia, o cliente deve verificar o bom estado do mesmo e ao final do programa entregá-lo ao responsável do grupo. Em caso de perda ou dano, o cliente
assumirá os custos perante a empresa fornecedora do aparelho, sendo que a agência não tem qualquer responsabilidade.
Obs.: As visitas interiores poderão ser reformuladas, segundo as normas de acesso implementadas – COVID-19. A agência reserva o direito de alterar a ordem das visitas em benefício
dos clientes. Não nos responsabilizamos pela partilha de quartos. A viagem realiza-se com o mínimo de 30 participantes. Nota: Os preços poderão sofrer ajustes mediante as alterações
à lei relativa à lotação dos autocarros, sendo que por agora mantem-se a lotação de 2/3 do autocarro (35 pax). Importante: Deve levar calçado confortável e roupa prática.
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