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Surf | Bodyboard | Stand Up Paddle

Atividades
Aquáticas
WATER ACTIVITIES

A costa de Peniche é
reconhecida pelas belas
praias com ótimas condições
para a prática de qualquer
umas das modalidades,
seja o Surf, Bodyboard ou
Stand Up Paddle. Consoante
o grau de experiência e
condições metereológicas
temos à disposição uma praia
diferente para a prática destas
modalidades, adequada a si.
Temos ao seu dispor aulas em
grupo ou aulas privadas, em
diferentes moldes para lhe dar
a conhecer estas modalidades
tão carateristicas da nossa
região.

The coast of Peniche is
recognized for the beautiful
beaches with great conditions
for practicing any of the
modalities, be it the Surf,
Bodyboard or Stand Up Paddle.
Depending on the level of
experience and weather
conditions we have at your
disposal a different beach
to practice these modalities,
suitable for you. We have
at your disposal group
classes or private lessons, in
different molds so you can
experience these modalities so
characteristic of our region.

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 1
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

Nº DE AULAS
NO. OF CLASSES

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

PRIVADAS
PRIVATE

60 €

65 €

1

35 €

40 €

3

85 €

90 €

5

120 €

125 €

10

200 €

205 €

Atividades
Aquáticas
WATER ACTIVITIES

Canoagem

Canoeing

A Lagoa de Óbidos é o
sistema lagunar costeiro mais
extenso da costa Portuguesa
e apresenta condições
excecionais para a prática de
alguns desportos aquáticos,
nomeadamente a Canoagem.
Todos os percursos realizados
permitirão em simultâneo a
prática desportiva e conhecer
as heranças deste lugar
maravilhoso.

The Óbidos Lagoon is the
most extensive coastal lagoon
system on the Portuguese
coast and presents exceptional
conditions for the practice of
some water sports, namely
Canoeing.
All routes created will allow
the the practice of sports while
getting to know the legacies of
this wonderful place.

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 1
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

1

35 €

40 €

Kitesurf

Windsurf

Venha conhecer a maior lagoa de
água salgada da Europa, a Lagoa
de Óbidos. Uma vasta área de
águas calmas com ventos fortes
constantes, o lugar ideal para a
prática desta modalidade.

Come and visit the largest saltwater
lagoon in Europe, the Óbidos
Lagoon. A vast area of calm waters
with constant strong winds, the
ideal place to practice this sport.

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 1
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

Uma mistura de vela com surf, na
Lagoa de Óbidos, onde todas as
condições existem!
O maior desafio é conjugar o
equilíbrio na prancha com o
manobrar a vela, depois é só deixarse levar ao som do vento!

A mix of sailing and surfing, in the
Óbidos Lagoon, where perfect
conditions exist!
The biggest challenge is to combine
the balance on the board with the
maneuvering of the sail, then just
let yourself be carried away by the
sound of the wind!

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 1
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

AULA PRIVADA
PRIVATE CLASS

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

AULA PRIVADA
PRIVATE CLASS

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

1H

80 €

85 €

1H30

55 €

60 €

3 AULAS | CLASSES

105 €

115 €

BATISMO | BAPTISM

50 €

55 €

2 - 3 PAX

40 €

45 €

AULA SEMI PRIVADA
SEMI PRIVATE CLASS
3H - MÁX. 2 PAX

235 €

240 €

KITE TANDEMS
25MIN

70 €

75 €

Mergulho &
Snorkeling

Atividades
Aquáticas
WATER ACTIVITIES

Diving &
Snorkeling

Faça mergulho na Ilha das
Berlengas e poderá vislumbrar
toda a nossa biodiversidade
marinha, um paraíso debaixo
de água, entre cantos e
recantos. Se preferir, poderá
fazer apenas snorkeling e ainda
apreciar todas as diferentes
espécies do nosso mar.

Take a dive on Berlengas
Island and you will be able to
interact with all our marine
biodiversity, a paradise under
water, between nooks and
crannies. If you prefer, you can
just snorkel and take a look at
all the species and beauty of
our sea.

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 1
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

ATIVIDADE
ACTIVITY

Incluí
Includes

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

TRY SCUBA
POOL

Equipamento + TeóricoPrática + Certificado
Equipment + Theory and
Practice + Certificate

50 €

55 €

TRY SCUBA
BERLENGAS

Equipamento + TeóricoPrática + 2 Mergulhos +
Refeição Ligeira + Viagem de
Barco + Certificado
Equipment + Theory and
Practice + 2 Dives + Light
Meal + Boat Trip + Certificate

130 €

135 €

SNORKELING

Equipamento + Refeição
Ligeira + Viagem de Barco
Equipment + Light Meal +
Boat Trip

80 €

85 €

Garrafa + Lastro + 2
Mergulhos + Refeição Ligeira
+ Viagem de Barco
Bottle + Ballast + 2 Dives +
Light Meal + Boat Trip

105 €

110 €

Refeição Ligeira + Viagem de
Barco
Light Meal + Boat Trip

60 €

65 €

DOUBLE DIVE
TRIP

SAÍDA DE
MERGULHO DUPLA

NON-DIVER

ACOMPANHANTE

Pesca Desportiva

Sport Fishing

Peniche é um dos grandes
centros piscatórios do nosso
País. Não perca a oportunidade
de experimentar a pesca
desportiva em alto mar,
devidamente acompanhado por
profissionais que o levarão às
zonas mais ricas da nossa costa.

Peniche is one of the great
fishing centers of our country.
Do not miss the opportunity
to try deep sea fishing,
accompanied by professionals
who will take you to the richest
areas of our coast.

Nº Mínimo de Participantes: 6
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro +
Fotos + Licença de Pesca + Viagem de barco
Duração: 4 - 5 horas

Minimum number of participants: 6
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance
+ Photos + Fishing License + Boat Trip
Duration: 4 - 5 hours

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

1

70 €

75 €

Atividades
de Aventura
ADVENTURE
ACTIVITIES

Paintball

Venha divertir-se em família
ou com os amigos, entre a
natureza caraterística da nossa
zona. Uma forma divertida
de estar em comunhão com
o melhor que a natureza nos
oferece.

Come and have fun in family
or with friends, among the
characteristic nature of our
area. A fun way to be in
communion with the best that
nature offers us.

Nº Mínimo de Participantes: 4
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 4
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

1

35 €

40 €

Tiro com Arco

Archery

Uma forma diferente de colocar
à prova a sua capacidade de
concentração e coordenação
motora, num momento único de
diversão em família ou com os
amigos, no meio da natureza.

A different way to test your ability of
concentration and coordenation, in
a unique moment of fun with your
family or friends, in the nature.

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 1
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

Karts
Localizado a cerca de 25 minutos
das nossas instalações, nas Caldas
da Rainha, o Indoor Karting dispõe
de uma frota de 14 karts SodiKart
RX7 de 270cc motor Honda, uma
pista de 300m de comprimento e
5m de largura, num traçado com
um conceito diferente do habitual:
mais exigente mas também mais
divertido! Dispõem de Karts para
crianças a partir dos 6 anos.

Located about 25-minutes away
from our facilities, the Indoor
Karting in Caldas da Rainha has
a fleet of 14 SodiKart RX7 270cc
Honda engine karts, a 300 meters
long and 5 meters wide track and
a layout with a different concept
from the usual: more demanding,
but also more fun! Karts for children
from 6+ are available.

Nº Mínimo de Participantes: 2
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 2
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

CILINDRADA
CYLINDER CAPACITY

1

35 €

40 €

TIMES

H&R*

Outros
Others

H&R*

Outros
Others

H&R*

Outros
Others

30’

55 €

60 €

65 €

70 €

80 €

85 €

45’

70 €

75 €

85 €

90 €

105 €

110 €

60’

85 €

90 €

95 €

100 €

125 €

130 €

120 - 200 CC

270 CC

390 CC

Atividades
de Aventura
ADVENTURE
ACTIVITIES

BTT

Mountain Biking

São diversos os percursos
possíveis na nossa região,
que permitirão conhecer as
magníficas paisagens e que
fazem de nós um paraíso
para a prática de BTT. A sua
experiência será memorável,
temos para si uma oferta
variada de destinos que o
marcarão.
Temos ao seu dispor diversos
trilhos, dependendo do grau
de dificuldade, duração ou
quilometros pretendidos.

There are many trails in our
region that will allow you to
get to know the magnificent
landscapes that make us
a paradise for mountain
bike. We offer a vast array of
destinations that will definitely
be unforgettable.
We have several trails available,
depending on the degree
of difficulty, duration or
kilometers required.

Nº Mínimo de Participantes: 2
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 2
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

1

35 €

40 €

Caminhadas

Hiking

Passeio a Cavalo

Estamos rodeados de magníficos
percursos pedestres, que servem
todos os gostos.
Venha conhecer os recantos do
Oeste, caminhando ao ar puro.
Temos ao seu dispor diversos
trilhos, dependendo do grau
de dificuldade, duração ou
quilometros pretendidos.

We are surrounded by magnificent
pedestrian trails that cater to all
tastes.
Come and visit the hidden and
gems of the West, while breathing
in the fresh air.
We have several trails available,
depending on the degree of
difficulty, duration or kilometers
required.

Uma forma diferente de conhecer a
nossa região, em comunhão com a
natureza.
Em contato com um animal dócil,
uma forma diferente de relaxar e
conhecer o que temos de mais belo.

A different way of knowing our
region, in communion with nature.
In contact with a docile animal,
a different way of relaxing and
getting to know some of the most
beautiful areas of Portugal.

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 1
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

Nº Mínimo de Participantes: 2
Inclui: Material + Transporte + Monitor + Seguro

Minimum number of participants: 2
Includes: Material + Transport + Monitor + Insurance

Horse Riding

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

1

35 €

40 €

BATISMO
BAPTISM

60 €

65 €

PASSEIO
RIDE

75 €

80 €

Aluguer de Bicicletas

Atividades
de Aventura
ADVENTURE
ACTIVITIES

Bike Rental

Conheça os recantos mais
especiais e secretos de todo o
nosso Resort a pedalar numa
das nossas bicicletas. Temos
sugestões de percursos que o
permitirão ter uma experiência
divertida connosco.

Discover the most special and
secret places of our Resort
while pedalling on one of our
bicycles. We have suggestions
for tracks that will allow you to
have a fun experience
with us.

Nº Mínimo de Participantes: 1
Inclui: Bicicleta + Capacete + Cadeado
Regras de Aluguer: Passaporte requerido
Horas aluguer das 09:00 às 18:00

Minimum number of participants: 1
Includes: Bicycle + Helmet + Lock
Renting Rules: Passaport Required
Rental hours from 9 am to 6 pm

DURAÇÃO
DURATION

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2H

8€

9€

1/2 DIA | DAY

12 €

13 €

1 DIA | DAY

18 €

19 €

3 DIA | DAY

35 €

36 €

1 SEMANA | WEEK

70 €

71€

Tours

Visitar a Região Oeste é uma viagem pelo tempo, repleta de história, tradição e memórias.
Dela fazem ainda parte três dos monumentos pertencentes às 7 Maravilhas de Portugal,
tendo ainda toda uma vasta oferta cultural que descreve na perfeição as nossas origens e
tradições, pelas quais somos conhecidos. Venha descobrir a Zona Centro connosco: temos
várias propostas para lhe dar a conhecer de outra forma a nossa região.
Visiting Portugal’s Western Region is like travelling through time, full of history, tradition
and memories. Three monuments belonging to the 7 Wonders of Portugal are located
in this region, which also offers a wide cultural experiences that perfectly describes the
origins and traditions for which we are well known. Come and discover Portugal’s Central
Region with us. We have several offers that allow us to show you our region in a unique
way.

PRAIA-DEL-REY.COM

Tours

Vila de Óbidos e os
seus Recantos

The Village of Óbidos
and its hidden corners

O Castelo de Óbidos está
localizado na Vila de Óbidos,
local com um património
natural e arquitetónico único,
uma das 7 Maravilhas de
Portugal. A visita permitirá
passar pelos vários pontos de
interesse da Vila, podendo
assim desfrutar do cenário
envolvente, conhecendo a
história e as especificidades
de cada recanto de uma forma
mais profunda e personalizada.
A visita termina na Fábrica
FrutÓbidos, um histórico
produtor de Ginja de Óbidos
- um produto tradicional e
muito apreciado por todos os
visitantes. Uma forma diferente
de conhecer esta vila pitoresca.

The Óbidos Castle is located
in the village of Óbidos, a
place with a unique natural
and architectural heritage
and one of the 7 Wonders of
Portugal. The tour will allow
you to pass through the various
points of the village, so you
can enjoy the surrounding
scenery, while learning about
history and its mysteries in a
personalized tour. The visit will
end at the FrutÓbidos Factory,
the historical producer of
Sour cherry liqueur [Ginja de
Óbidos] - a traditional product
highly appraised by all visitors.
A different way of getting to
know this picturesque village.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

51 €

56 €

3-4

47 €

52 €

5-6

41 €

46 €

7-8

36 €

41 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1/2 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Prova Ginja
+ Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1/2 Day
Price includes: Transportation + Guide +
Ginja Tasting + Insurance

Mosteiros do Oeste

Tours

A Região Oeste é uma das mais ricas, no que diz
respeito a história, arquitetura e cultura. Os Mosteiros
do Oeste são a prova disso.
O Mosteiro da Batalha, também designado como
Mosteiro de Santa Maria da Vitória é, indiscutivelmente,
uma das mais belas obras da arquitetura portuguesa e
europeia pertencente ao grupo de monumentos das 7
Maravilhas de Portugal.
Este excecional conjunto arquitetónico resultou do
cumprimento de uma promessa feita pelo rei D. João I,
em agradecimento pela vitória em Aljubarrota, batalha
travada em 14 de agosto de 1385, que lhe assegurou o
trono e garantiu a independência de Portugal.
O Mosteiro de Alcobaça, uma das primeiras fundações
monásticas cistercienses em território português a nível
europeu e um marco da história portuguesa, pela sua
importância política e estética, é também considerado
um das 7 Maravilhas de Portugal.
Nesta visita não só poderá visitar e conhecer melhor a
nossa história enaltecendo o melhor da Batalha e de
Alcobaça, desde os Mosteiros à explicação da Ordem
de Cister como poderá também descobrir a origem dos
Doces Conventuais, a doçaria regional e a famosa chita
de Alcobaça. Uma visita repleta de história e sabores.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

79 €

84 €

3-4

72 €

77 €

5-6

63 €

68 €

7-8

56 €

61 €

West Monasteries
The West Region is one of the richest in respect to its
history, architecture and culture. The West Monasteries
are proof of that.
The Monastery of Batalha, also known as the Monastery
of Santa Maria da Vitória, is undoubtedly one of the
most beautiful works of Portuguese and European
architecture and is considered one of the 7 Wonders of
Portugal.
This exceptional architectural ensemble resulted from
the fulfilment of a promise made by John I of Portugal,
in gratitude for his victory in Aljubarrota - a battle
fought on August 14th 1385, which secured the throne
and guaranteed the independence of Portugal.
The Monastery of Alcobaça is one of the first Cistercian
monastic foundations in the Portuguese territory and
also at European level. It’s a milestone in Portuguese
history for its political and aesthetic importance and
also considered one of the 7 Wonders of Portugal.
With this tour you won’t just be able to visit and get
to know our history better, highlighting the best of
Batalha and Alcobaça, from the Monasteries, to the
history of the Cistercian Order, but also the origin of
Convent Desserts to the famous “chita” of Alcobaça. A
tour from history to flavours.

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1/2 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Entrada nos
Mosteiros + Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1/2 Day
Price includes: Transportation + Guide +
Monastery Tickets + Insurance

Tours

Santuário de Fátima e os
Pastorinhos

Sanctuary of Fatima and
the Little Shepherds

O Santuário de Nossa Senhora
do Rosário de Fátima, local de
peregrinação, faz memória do
seu acontecimento fundante: as
aparições de Nossa Senhora aos
três pastorinhos. O acolhimento
pastoral dos peregrinos é elemento
primordial da sua missão. Nesta
visita poderá ter um conhecimento
mais profundo deste local
maravilhoso e inspirador, repleto
de história e fé. Para além de
visitar o Santuário de Fátima, esta
visita contempla a visita ao Museu
Interativo “O Milagre de Fátima”,
às Casas dos Pastorinhos e à Casa
Museu de Aljustrel.

The Sanctuary of Our Lady of
Rosário of Fátima is a place of
pilgrimage, which was built in
rememberce of its founding event:
the apparitions of Our Lady to
the three little shepherds. The
pastoral pilgrim reception is an
essential element of its mission.
With this tour you will gain a deeper
understanding of this wonderful
and inspiring place, full of history
and faith. In addition to visiting
the Sanctuary of Fatima, this tour
includes a visit to the Interactive
Museum “The Miracle of Fatima”,
the Houses of the Shepherds and
the House Museum of Aljustrel.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

95 €

100 €

3-4

86 €

91 €

5-6

76 €

81 €

7-8

66 €

71 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1/2 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Entradas nos
museus + Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1/2 Day
Price includes: Transportation + Guide + Museum
tickets + Insurance

Deslumbre-se pela arte e
cultura da região Oeste

BE INSPIRED BY THE ART AND CULTURE OF THE WEST

Tours

Dinossauros na
Lourinhã

Dinosaurs at
Lourinhã

O Dino Parque é o maior
museu ao ar livre de Portugal,
onde poderá observar mais de
120 modelos de dinossauros
e outros animais à escala real.
Inserido numa área de 10
hectares, incluindo 4 percursos
correspondentes a algumas
das mais importantes épocas
da historia da terra: o fim
do Paleozóico, o Triásico, o
Jurássico e o Cretácico. Este
parque foi especialmente
concebido para oferecer uma
experiência com vertente de
educação e entretenimento,
aliando o conhecimento da
evolução da Terra e a diversão
para toda a família. Para
terminar esta visita vislumbre
a paisagem pela nossa costa,
desde a Areia Branca, passando
pelo Paimogo e S. Bernadino e
alie a história a uma paisagem
soberba.

The Dino Park is Portugal’s
largest outdoor museum.
Here you can observe over 120
full-scale models of dinosaurs
and other animals. Located in
a 24.7-acre area, including 4
routes corresponding to some
of the most important periods
in Earth’s history: the end of
the Palaeozoic, the Triassic, the
Jurassic and the Cretaceous
periods. This park has been
specially designed to offer an
educating and entertaining
experience, combining learning
about the evolution of the Earth
and fun for the whole family. To
finish this visit, we can see the
landscape along our coast, from
Areia Branca, passing through
Paimogo and S. Bernadino, and
combine history with a superb
landscape.

PPREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

62 €

67 €

3-4

55 €

60 €

5-6

49 €

54 €

7-8

44 €

49 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1/2 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Entrada no
Parque + Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1/2 Day
Price includes: Transportation + Guide + Park
Ticket + Insurance

Reserva Natural da
Ilha da Berlenga

Berlenga Island’s
Nature Reserve

Considerada Património da
Biosfera pela Unesco, a Ilha
da Berlenga é um paraíso de
contemplação da natureza.
Área com elevado interesse
botânico com vários
endemismos e espécies de
distribuição restrita. É ainda,
um local de nidificação para
algumas espécies de aves
marinhas e ponto de passagem
para numerosas espécies
migratórias. A visita a este
paraíso contempla a viagem de
barco até à Ilha da Berlenga,
onde vislumbrará toda uma
vista soberba, passeio livre na
Ilha, onde poderá descobrir
a sua fauna e flora. Poderá
ainda ver as suas grutas
secretas, aprofundando a sua
experiência e criando uma
memória fantástica.

Considered a Biosphere
Heritage by Unesco, the
Berlenga Island is a paradise
for nature contemplation.
This is an area of high botanical
interest with different
endemisms and species of
restricted distribution. It’s also
a nesting site for some seabird
species and a crossing point for
many migratory species. The
tour to this paradise includes
the boat trip to Berlenga Island,
where you’ll be dazzled by the
superb view, free ride on the
Island, where you can discover
its fauna and flora. You’ll also
be able to see its secret caves,
deepening your experiences
and creating a fantastic
memory.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

62 €

67 €

3-4

55 €

60 €

5-6

49 €

54 €

7-8

44 €

49 €

Visitas de Maio a Outubro, e consoante condições do mar.
Visits from May to October and depending on sea conditions.
Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Passeio de
Barco + Visita às grutas + Tempo livre na ilha
+ Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1 Day
Price includes: Transportation + Guide +
Tour Boat + Visit the caves + Free time on the
island + Insurance

Tours
Nacionais
NATIONAL TOURS

Lisboa e as
Descobertas

Lisbon and the
Discoveries

Capital mais ocidental da
Europa, localizada na margem
direita do estuário do Tejo
e cujo centro histórico é
composto por sete colinas.
Durante esta viagem visite o
Museu do fado ou do azulejo
depois de passear pelas ruas
e ruelas de Alfama. Desça à
beira rio e desfrute de um belo
passeio desde o Campo das
Cebolas ao Terreiro do Paço,
passeie pela baixa e suba ao
Chiado. Depois siga para o
Mosteiro do Jerónimos, aprecie
o Padrão dos Descobrimentos
e não se esqueça de degustar
o original Pastel de Belém, na
própria fábrica cuja receita
perdura desde 1837.

The westernmost capital of
Europe, located on the right
bank of the Tagus estuary and
whose historic center is made
up of seven hills.
During this trip you will visit
the Museum of the fado or
tile after strolling through the
streets and alleys of Alfama. Go
down by the river and enjoy a
beautiful walk from the Campo
das Cebolas to Terreiro do Paço,
walk downtown and climb
to Chiado. Then head to the
Jeronimos Monastery, enjoy the
Monument to the Discoveries
and do not forget to taste the
original “Pastel de Belém”,
in the factory where it was
invented with an original recipe
lasting since 1837.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

123 €

128 €

3-4

111 €

116 €

5-6

98 €

103 €

7-8

86 €

91 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Bilhetes +
Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1 Day
Price includes: Transportation + Guide +
Tickets + Insurance

Sintra Romântica

Romantic Sintra

Vila recheada de palácios e
parques, de casas senhoriais e
respectivos hortos e bosques,
de palacetes e “chalets”
inseridos no meio de uma
exuberante vegetação, de
extensos troços amuralhados
que coroam os mais altos
cumes da Serra. Visite o
Palácio Nacional da Pena, uma
das melhores expressões do
Romantismo arquitectónico
do século XIX no mundo. A
Quinta da Regaleira, rodeada
de luxuriantes jardins,
lagos, grutas e construções
enigmáticas que ocultam
significados alquímicos. E
por fim aprecie um passeio
pela Vila e não se esqueça de
degustar uns Travesseiros da
Piriquita, um doce tradicional.

A village full of palaces and
parks, manor houses and
their gardens and orchards,
palaces and “chalets” set in
the midst of lush vegetation,
extensive walled sections
crowning the highest peaks
of the Sierra. Visit the National
Palace of Pena, one of the best
expressions of 19th century
architectural Romanticism
in the world. Quinta da
Regaleira, surrounded by lush
gardens, lakes, caves and
enigmatic buildings, which
hide alchemical meanings. And
finally enjoy a walk through
the village and, do not forget
to taste some Travesseiros da
Piriquita Pillows, a traditional
sweet.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

123 €

128 €

3-4

111 €

116 €

5-6

98 €

103 €

7-8

86 €

91 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Bilhetes +
Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1 Day
Price includes: Transportation + Guide + Tickets +
Insurance

Coimbra

Tours
Nacionais
NATIONAL TOURS

Intitulada de cidade
Universitária pela existência
de uma das mais antigas
Universidades da Europa,
fundada em 1290, e das
maiores de Portugal. Não deixe
de a visitar e à sua majestosa
Biblioteca e admirar a torre de
33,5 metros de altura, emblema
tradicional de Coimbra. No
topo, sobre o relógio, abrese um miradouro do qual se
desfruta uma panorâmica
esplendorosa da cidade e do
vale do Mondego. Nesta Torre
está colocada, entre outros
sinos, a célebre « cabra », que
marcava as horas do despertar
e do recolher dos estudantes.

Entitled University City due
to the existence of one of the
oldest universities in Europe,
founded in 1290, and the largest
in Portugal. Do not miss to visit
it and its majestic library and
admire the tower of 33.5 meters
high, traditional emblem of
Coimbra. At the top of the
tower, on the clock, opens a
viewpoint from which you can
enjoy a splendid panorama
of the city and the Mondego
valley. In this Tower stands,
among other bells, the famous
“goat”, which marked the hours
of the students’ awakening and
recollection.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

154 €

159 €

3-4

138 €

143 €

5-7

124 €

129 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Bilhetes +
Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1 Day
Price includes: Transportation + Guide + Tickets +
Insurance

Évora
Conhecida como a capital do
Alentejo, cujo centro histórico
bem preservado é um dos
mais ricos em monumentos
de Portugal e desde 1986
considerado Património Mundial
da Unesco.
Durante esta viagem desfrute
das belas planícies alentejanas
e ao chegar à cidade visite
A Capela dos Ossos. Situada
na Igreja de São Francisco foi
construída no século XVIII e é
inteiramente forrada com
ossos humanos. É conhecida
pela famosa frase escrita
à entrada “Nós ossos que
aqui estamos pelos vossos
esperamos”. Conheça também
a Sé de Évora construída entre
os séculos XIII e XIV em estilo
gótico, uma das catedrais
medievais mais importantes
do país. Durante o tempo livre
passeie pelas ruas pedonais e
admire o templo de Diana, a
Praça do Giraldo e o ambiente
desta bela cidade.

Known as the capital of Alentejo,
whose well preserved historical
center is one of the richest in
monuments of Portugal and
since 1986 as a Unesco World
Heritage Site.
During this trip enjoy the
beautiful Alentejo plains and
arriving to the city visit A Capela
dos Ossos (The Chapel of the
Bones). Located in the São
Francisco Church, the chapel
was built in the XVIII century
and is entirely lined with human
bones and known by its famous
phrase written at the entrance
“We bones that are here, for
yours we wait “. Get to know
Sé of Évora built between the
centuries XIII and XIV in Gothic
style, one of the most important
medieval cathedrals of the
country. During your free time
stroll along the pedestrian
streets and admire the temple
of Diana, the Giraldo Square and
the atmosphere of this beautiful
city.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

163 €

168 €

3-4

146 €

151 €

5-7

130 €

135 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Bilhetes +
Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1 Day
Price includes: Transportation + Guide + Tickets
+ Insurance

Tours
Nacionais
NATIONAL TOURS

Porto

Cidade que deu o nome a Portugal quando se
designava de Portus Cale. Conhecida mundialmente
pelo seu vinho, suas pontes, arquitetura
contemporânea e antiga, e ainda o seu centro histórico
classificado como Património Mundial pela UNESCO
desde 1996.
Visite o Palácio da Bolsa que é uma mistura de estilos
arquitetónicos, traços do neoclássico oitocentista,
arquitetura toscana, assim como do neopaladiano
inglês. Passe pela Igreja de S. Francisco, uma igreja
gótica situada em pleno centro histórico cuja
construção se iniciou no séc. XIV como parte de um
convento Franciscano. É notável pelo seu conjunto
de talha dourada barroca do séc. XVIII. Desfrute de
um passeio pela baixa, admire a Torre dos Clérigos, e
passeie pela ribeira. Não deixe de degustar um bom
vinho do Porto e conheçer a história das suas adegas.

City that gave the name to Portugal when it was
designated Portus Cale. Known worldwide for its wine,
its bridges, contemporary and ancient architecture,
and its historical center classified as a World Heritage
by UNESCO since 1996.
Visit the “Palácio da Bolsa” which is a mixture of
architectural styles, nineteenth-century neoclassical
features, Tuscan architecture, as well as the English
Neopaladian. Stop by the Church of St. Francisco, a
Gothic church located in the historic center whose
construction began in the 14th century as part of a
Franciscan convent. It is notable for its set of 18th
century baroque gilded carving. Enjoy a stroll through
downtown, admire the Torre dos Clérigos (Tower of the
Clergy) and stroll along the river, passing by the river.
Walking along the river do not forget to taste a good
Port wine and know the history of its wineries.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

186 €

191 €

3-4

165 €

170 €

5-7

144 €

149 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Bilhetes + Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1 Day
Price includes: Transportation + Guide + Tickets + Insurance

Gastronomia
& Vinhos
GOURMET
EXPERIENCES

A Gastronomia e os Vinhos da Região Oeste são cada vez mais a principal motivação de
tantos visitantes. Num local à beira mar plantado, somos produtores de vinhos e licores
únicos, e temos uma das melhores gastronomias do País. Venha conhecer as nossas
sugestões!
The Cuisine and Wines of the Western Region are the main reason for so many visitors.
Nearby the sea, we produce wines and unique liqueurs, and we have some of the best
cuisine in the country. Come and try our suggestions!

PRAIA-DEL-REY.COM

Gastronomia
& Vinhos
GOURMET
EXPERIENCES

Quintas e Vinhos

Quintas and Wines

Desperte os sentidos
numa experiência vínica
acompanhada dos melhores
sabores da região do Oeste.
Visite o Buddha Eden Garden,
o maior jardim budista em
Portugal. E ainda, poderá
não só visitar os Jardins
do séc. XIX e as vinhas da
Quinta do Sanguinhal, como
visitar a antiga destilaria
totalmente recuperada onde
se produziam aguardentes
vínicas e bagaceiras. Para lhe
proporcionar uma experiência
ainda mais única poderá visitar
o antigo lagar com prensas
de vara, datadas de 1871 e a
cave de envelhecimento com
36 tonéis. Esta visita termina
com uma Prova de 7 Vinhos
acompanhada de queijos
e bolinhos regionais. Uma
forma diferente de conhecer a
história vínica tão caraterística
da nossa região.

Awaken your senses in a wine
experience accompanied
by the best flavours of the
Portugal’s Western region.
Visit the Buddha Eden Garden,
the largest Buddhist Garden
in Portugal. On this tour,
you’ll not only visit the 19th
Century Gardens and Quinta
do Sanguinhal’s vineyards, but
also the old and fully restored
distillery where wine spirits
and brandies were produced.
To offer you an even more
unique experience, you’ll also
be able to visit the old olive oil
mill with rod presses, dating
back to 1871, as well as the
aging cellar containing 36 large
barrels. This tour ends with a
7 Wine Tasting accompanied
by regional cheeses and cakes.
It’s a different way of learning
about the wine history that is
so typical of our region.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

75 €

80 €

3-4

69 €

74 €

5-6

61 €

66 €

7-8

53 €

58 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1/2 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Prova +
Entrada Jardim + Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1/2 Day
Price includes: Transportation + Guide +
Wine Tasting + Ticket + Insurance

Prazeres de Baco

Bacchus pleasures

Unir os prazeres do vinho à
descoberta de novos locais é
a proposta desta visita, que irá
colocar à prova o seu paladar.
No Bombarral visitará a Quinta
do Sanguinhal, a mais antiga
da região, repleta de história e
tradição. De seguida deixe-se
levar pelos sabores da região
com um saboroso almoço
tradicional, preparando-o
para um digestivo na Adega
Cooperativa da Lourinhã,
degustando a famosa
aguardente da região. Acabará
a visita em Torres Vedras, na
Adega Mãe, uma quinta
contemporânea, do arquiteto
Pedro Mateus, implantada de
forma a funcionar como
miradouro sobre a
deslumbrante paisagem, com
as vinhas e o vinho sobre o seu
olhar.

Joining the wine pleasures and
the discovery of new places
is the proposal of this visit
which will test your palate. At
Bombarral you will visit Quinta
do Sanguinhal, the oldest in
the region, full of history and
tradition. Then get carried away
by the flavors of the region
with a tasty traditional lunch
which will prepare you for a
digestive in the Cooperative
Winery of Lourinhã, tasting the
famous Aguardente (brandy)
of the region. The visit will end
in Torres Vedras, at the Adega
Mãe, a contemporary quinta,
from the architect Pedro
Mateus, implanted in order
to act as a viewpoint over the
stunning landscape, with the
vineyards and wine over your
eyes.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

2

130 €

135 €

3-4

117 €

122 €

5-6

104 €

109 €

7-8

91 €

96 €

Nº Mínimo de Participantes: 2
Duração: 1 Dia
Valor inclui: Transporte + Guia + Provas +
Almoço + Seguro

Minimum number of participants: 2
Duration: 1 Day
Price includes: Transportation + Guide +
Wine Tasting + Lunch + Insurance

Golfe &
Ténis
GOLF &
TENNIS

Golfe

Golf

Inserido no nosso Resort, as
instalações para a prática de
golfe da Praia d’El Rey são
adequadas para todas as áreas
de jogo. O Driving Range
com 300m de comprimento
e 36 baias de largura, permite
treinar 365 dias por ano. Na
zona de jogo curto encontra
um excelente putting green e
uma zona onde pode treinar
todos os tipos de shots em
distâncias de até 30 m. Seja
qual for o seu nível de jogo,
desde iniciado a dar a primeira
tacada, a jogador profissional,
a Academia da Praia d’El Rey
tem profissionais habilitados
a ajudá-lo a melhorar o seu
jogo. Tem à sua disposição
diversos tipos de programas /
lições, que passam por aulas
em grupo, aulas individuais
ou sessões de áreas de jogo
específicas, sempre apoiadas
nas últimas tecnologias e com
profissionais devidamente
habilitados. Tem ainda bem
perto de nós o Campo de Golfe
West Cliffs, que proporcionará
uma experiência encantadora
mesmo à beira mar.

Located in our Resort, the
practice facilities of Praia d’El
Rey are suitable for all play
areas. The 300-meterlong
Driving Range with 36-bays
wide allows for green training
365 days a year. In the short
game zone you’ll find an
excellent putting green and
an area where you can train all
types of shots over distances
of up to 30 meters. Regardless
of your golf expertise, from
beginners making their first
shot, to professional players,
Praia d’El Rey Golf Academy
has qualified professionals to
help you improve your game.
There are different types of
programs/ lessons available,
which include group lessons,
individual lessons or sessions
in specific play areas, always
supported by the latest
technologies and qualified
professionals. The West Cliffs
Golf Course is also close to the
hotel, providing a charming
experience right on the
seafront.

Golfe &
Ténis
GOLF &
TENNIS

Ténis

Tennis

Escolha entre um dos 7 Courts
e aprenda ou melhore as suas
capacidades com um os nossos
treinadores! A Academia de
Ténis da Praia D’El Rey tem
rogramas e lições individuais
para adultos e crianças além
de organizar torneios entre os
nossos hóspedes.

Choose from one of the 7
Courts and learn or improve
your skills with one of our
coaches! The Praia D’El Rey
Tennis Academy has individual
programs and lessons for
adults and children, apart
from organizing tournaments
among our guests.

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

ALUGUER DE CAMPO - 1H
COURT TENNIS

6,30 €

7,60 €

CLÍNICA DE TÉNIS CRIANÇAS
KIDS CLINICS TENNIS

17,20 €

20,60 €

CARDIO TÉNIS - 1 SESSÃO
CARDIO TENNIS - 1 SESSION

17,20 €

20,60 €

CARDIO TÉNIS - 5 SESSÃO
CARDIO TENNIS - 5 SESSIONS

59,10 €

70,90 €

TORNEIO SOCIAL
SOCIAL TOURNAMENT

17,00 €

PREÇO POR PESSOA
PRICE PER PERSON

Hóspedes & Residentes*
Guests & Residents*

Outros
Others

BOLAS (3)
BALLS (3)

3,50 €

4,20 €

RAQUETE
RACKET

3,50 €

4,20 €

2 RAQUETES + BOLAS
2 RACKETS + BALLS

9,50 €

Cultura Bordalina

Exclusivo da
Região
REGIONAL
EXPERIENCE

Bordalian Culture

Bordallo Pinheiro está ligado à

Bordallo Pinheiro is linked to the

caricatura portuguesa, e à sátira

Portuguese caricature, and the satire

representada em louça artística,

represented in artistic tableware,

criando a cerâmica Caldense.

creating the Caldense pottery.

Fábrica do vidro e cristal

Glass and Crystal Factory

A Fábrica de vidro e cristal da Vista

The Glass and Crystal Factory of Vista

Alegre, fundada em 1824. Localizada

Alegre, founded in 1824 and located

em Alcobaça, foi a primeira unidade

in Alcobaça. It was the first factory

industrial dedicada à produção da

dedicated to the production of

porcelana em Portugal. Ainda hoje a

porcelain in Portugal, which is highly

sua louça é muito apreciada devido à

appraised to this day due to its quality

sua qualidade e estética.

and aesthetics.

Cutelarias de Alcobaça

Cutlery from Alcobaça

A Arte Cuteleira de Alcobaça,

The Art Cutlery of Alcobaça, honoring

homenageando o sítio arqueológico,

the archaeological site, where traces

onde foram identificados vestígios de

of metallurgical activity have been

atividade metalúrgica desde a Idade

identified since the Late Bronze Age -

do Bronze Final – Lombo do Ferreiro.

Lombo do Ferreiro.

Salinas de Sal Rio Maior

The Salt Fields of Rio Maior

As Salinas de Rio Maior são as únicas

The Salt Fields of Rio Maior are

salinas do interior em Portugal,

the only salt fields in the heart of

rodeadas por um ambiente pitoresco.

Portugal. Surrounded by a picturesque

Com uma história que une quatro

environment, guided by a history that

gerações, que reflete todas as

joins four generations, which reflects

tradições, prometendo assim produtos

all traditions, thus promising products

de origem 100% Portuguesa.

that are 100% Portuguese.

Cestas de Junco

Junco Baskets

As Cestas de Junco são parte da

The Reed Baskets are part of the

cultura artesã do Oeste, começando

Western craftmanship culture,

pela tradição da apanha e seleção

beginning with the reed collecting and

do Junco, ao tear e coser, e de todos

selecting tradition, to looming and

os processos de montagem até ao

sewing, and all assembly processes

produto final.

until the end product is done.

Considerações

Considerations

Para mais informações consulte a receção ou através do
email: entertainment@praia-del-rey.com

For more information please check the reception or send an
email to: entertainment@praia-del-rey.com

• Todas as atividades/visitas necessitam de reserva prévia, a
sua antecipação varia consoante a mesma;

• All activities/tours require prior reservation, with their
schedule varying accordingly;

• Para garantir reserva para o dia seguinte a sua reserva
deverá ser efetuada até às 18h00;

• To guarantee reservation for the following day your
reservation must be made until 6:00 pm;

• A duração referida para as atividades varia consoante a
modalidade escolhida;

• The mentioned duration for the activities varies according
to the chosen modality;

• As durações referidas para as visitas contemplam as viagens
de ida e volta;

• The mentioned durations for the tours include round trip;

• Todas as atividades/visitas são mediante disponibilidade por
parte do prestador de serviço;
• Existe um número mínimo de participantes para a
realização das atividades/visitas;
• Todas as atividades/visitas poderão ser moldadas consoante
as suas preferências;
• Nas visitas as crianças dos 2 aos 11 anos têm 50% de
desconto;
• As visitas para apenas 1 pessoa são possiveis mediante uma
taxa adicional;
• Este catálogo está sujeito a alterações sem aviso prévio.
• O apresentado na secção “Exclusivo da Região” poderá ser
adicionado à sua tour, sendo o seu valor sob consulta;
• As visitas na secção “Tours” poderão ser personalizadas
consoante as suas preferências. O valor e disponibilidade
será sob consulta.
• Hóspedes & Residentes (H&R)*: Hóspedes do Hotel,
Hóspedes do The Village e The Beachfront, e Residentes
com Cartão de Residente Ativo, não é possível acumular
benefícios nem efetuar rebates.

• All activities/tours are subject to availability from the service
provider;
• There’s a minimum number of participants for the
activities /tours;
• In the tours the children from 2 to 11 years old have a 50%
discount;
• Tours for only 1 person are possible for an additional fee;
• All activities/tours can be adapted according to your
preferences;
• This catalogue is subject to changes without prior notice;
• The one presented in the “Region Exclusive” section can be
added to your tour, that price is on request;
• Visits in the “Tours” section can be customized according
to your preferences. The value and availability will be on
request.
• Guest & Residents (H&R)*: Hotel Guests, Guests of The
Village and The Beachfront, and Residents with Active
Resident Card, not being able to accrue benefits or rebates.

