”ON THE ROAD”
PELO PARAÍSO
ESTRADA ATLÂNTICA
9 E 10 ABRIL 2022

”ON THE ROAD”
PELO PARAÍSO
ESTRADA ATLÂNTICA
9 E 10 ABRIL 2022

”ON THE ROAD”
PELO PARAÍSO
ESTRADA ATLÂNTICA
9 E 10 ABRIL 2022

“ON THE ROAD” PELO PARAÍSO – ESTRADA ATLÂNTICA
9 e 10 de abril 2022
Dia 9 de abril – Lisboa – São Martinho do Porto – Nazaré – São Pedro de Moel - Lagoa da Ervedeira – Figueira da Foz

8h30 - Partida em autocarro de turismo da porta principal do Jardim Zoológico em Lisboa – Sete Rios, em direção ao Cruzeiro de São
Martinho do Porto, cuja paisagem é de cortar a respiração. Desceremos depois até à baía para apreciarmos, através de um túnel de
acesso, a enorme diferença que existe entre a estabilidade da água do mar dentro da baía e a do exterior à baía.
Seguiremos depois, pela Estrada Atlântica, até ao Largo da Igreja no Sítio da Nazaré. Aí mudaremos para tuk-tuks que nos levarão ao
Forte de São Miguel Arcanjo, onde daremos informação sobre a origem da formação do canhão da Nazaré.
O almoço será na Taberna da Adélia na Nazaré, terra de pescadores, de onde provêm os peixes que constarão da nossa Caldeirada.
Depois do almoço continuaremos pela Estrada Atlântica até São Pedro de Moel, uma aldeia de 389 habitantes cercada pelo Pinhal de
Leiria e pelo Oceano Atlântico. É uma aldeia que tem uma reputação elitista desde 1463, quando D. Afonso V doou São Pedro de
Moel à nobreza. Desde então, a aldeia recebe a classe alta de Lisboa que vêm relaxar durante um fim de semana ou algumas semanas
no verão.
Continuaremos para a Lagoa da Ervedeira que se localiza junto da povoação de Ervedeira, no extremo norte do Concelho de Leiria.
Insere-se num cordão dunar, entre as Matas Nacionais do Urso e do Pedrógão. O seu nome deriva da palavra “ervado” que significa
medronheiro.

Chegaremos à Figueira da Foz onde nos alojaremos no Malibu Foz Hotel & Restaurant ****.
Jantar no Hotel.

“ON THE ROAD” PELO PARAÍSO – ESTRADA ATLÂNTICA
9 e 10 de abril 2022
Dia 10 de abril – Figueira da Foz – Alfeizerão – Salir do Porto – Foz do Arelho - Lisboa

Depois do pequeno almoço faremos uma visita guiada às Salinas da Foz do Mondego. Este complexo cultural e ambiental integra um
Armazém de Sal, uma Rota Pedestre pelo salgado, uma Rota Fluvial pelo estuário do Rio Mondego e ainda um observatório de aves
com um leitor de paisagem do território que o abraça.
O almoço será no Pé Na Areia em pleno areal da praia de Buarcos, com a maresia como companhia. O peixe do dia grelhado será a
nossa iguaria de almoço.
De volta a Lisboa, pararemos em Alfeizerão, também na maior duna de Portugal em Salir do Porto e faremos a despedida desta
maravilhosa viagem nos Passadiços da Foz do Arelho, onde provaremos os doces típicos da região Oeste.
Chegaremos a Lisboa por volta das 19h30-20h.
Preço: 220€ em quarto duplo e 250€ em quarto single.
Preço inclui: Autocarro de turismo para o percurso mencionado; 2 almoços e 1 jantar com bebidas incluídas (vinho da casa, água e
refrigerantes); Visita guiada às Salinas do Estuário do Mondego; seguro de viagem e gratificações
Condições de pagamento:
Até 20 de março 2022 – 100% do valor

Os pagamentos deverão ser feitos para o NIB 0036 0052 9910 0333 7326 3

“ON THE ROAD” PELO PARAÍSO – ESTRADA ATLÂNTICA - 9 e 10 de abril 2022
O NOSSO HOTEL

