
 
 

                                  

 

 Obrigatório o uso de máscara no interior do autocarro; 

 Alocação e distribuição de lugares de acordo com 

medidas de distanciamento; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TORRES VEDRAS – FOZ DO ARELHO – SÃO MARTINHO DO PORTO – NAZARÉ – FIGUEIRA DA FOZ 
 

Torres Vedras - saída da nossa agência às 8h00, seguindo até á Foz do Arelho. Breve paragem para apreciar o 
Passadiço da Foz do Arelho. Com cerca de 800m de extensão e sete miradouros com bancos giratórios a 360 graus, 

têm a localização perfeita para contemplar o oceano Atlântico.  
 
Seguimos até á encantadora vila de São Martinho do Porto, situada 
numa baía linda em forma de 
concha, única no país. Tempo livre.  
 
Continuamos viagem até à Nazaré. 
Tempo para um belo passeio pelo 
Sítio, onde temos uma das mais 

conhecidas panorâmicas da costa portuguesa e vários monumentos associados 
á Lenda da Nazaré.  
 
Ao almoço descemos até ao paredão para desfrutar de uma apetitosa Caldeirada num restaurante local em frente á 

praia. Seguimos para a Praia do Osso da Baleia detendora dos galardões 
de “Praia Dourada”, “Bandeira Azul” e “Praia Acessível. Tempo livre para 
explorar a praia e o Passadiço da Praia do Osso da Baleia.  
 
Partida para Figueira da Foz. Do rico património natural existente é de 
realçar os 12 km de praias de “finas areias”, sendo a mais emblemática, a 
Praia da Claridade, salpicada de cor e alegria, cedo ganhou o epíteto de 
“Rainha das praias de Portugal”. Pode também ir ao encontro dos 

principais marcos históricos, assinalados por emblemáticos edifícios, que marcaram diferentes momentos e períodos 
da História e da Cultura Portuguesa. Em horário a indicar, iniciamos a viagem de regresso até Torres Vedras. Fim dos 
nossos serviços. 
 

PREÇO POR PESSOA: 45 € 

Preço Criança até aos 10 anos: 35 € 

Redução de cartão sénior CMTV: 1 € 

 INCLUI: 

✓ Viagem de autocarro; 

✓ Almoço com bebidas incluídas; 

✓ Seguro de Viagem; 

✓ Acompanhante da Agência. 
 

A Inscrição será efetuada mediante sinal de 20 €.  

Grupo mínimo de 25 pessoas. Programa emitido em 20/04/2021 de acordo com as condições gerais.  


