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De beste plannen en plaatsen om 
te bezoeken in Nazaré

Nazaré betekent traditie. Nazaré betekent surfen. Nazaré 
betekent charme. Maar vooral betekent Nazaré geluk.

Dit idyllische Portugese stadje is een van de favoriete 
bestemmingen voor toeristen van over de hele wereld. De 
combinatie van traditie en surfen, nachtelijk entertainment 
en het oneindige aanbod van diverse gerechten, plus de 
vriendelijke mensen, maken het een vakantiebestemming die 
synoniem is met puur geluk.

Of je er nu over nadenkt een paar dagen in Nazaré door te 
brengen of dit al besloten hebt, we kunnen je garanderen dat 
je er geen spijt van zult krijgen. Het zal onvergetelijk zijn. Om 
je enkele ideeën te geven over wat te doen, wat te zien of hoe 
je het enorme potentieel van deze kleine Portugese stad kunt 
verkennen, hebben we deze gids opgesteld met enkele niet te 
missen plekken voor op je reis.  
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Wat te zien in Nazaré

Volgens de legende is de naam van Nazaré afkomstig is van een 
houten beeld van de Maagd Maria dat door een monnik vanuit 
Nazareth naar Merida (Spanje) werd gebracht, en uiteindelijk 
rond het jaar 711 door een andere monnik naar Nazaré is 
gebracht. 

Deze legende is een geweldige weergave van de religieuze 
tradities van Nazaré en de lange geschiedenis van de stad. De 
meeste van zijn indrukwekkende monumenten en ruimtes zijn 
gebaseerd op religieuze tradities, die een perfecte combinatie 
vormen met de typische lokale witgekalkte huizen, met een 
spectaculaire achtergrond van het strand en de zon.  

Avenida da Republica

Een goede plaats om je reis naar Nazaré te beginnen, is de Avenida 
da Republica. Dit is de naam van de laan die de spectaculaire 
boulevard van de stad is. Het werd zo ontworpen dat mensen dit 
deel van de Portugese kust in volle glorie kunnen bewonderen, 
terwijl ze ook enkele van de geneugten van de oorspronkelijke 
lokale winkels kunnen ontdekken.
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Het klooster van Batalha de Portugal 

Als je een auto hebt of bereid bent om een taxi te nemen, kun je 
ontsnappen uit het stadscentrum en naar het klooster van Batalha 
gaan, de rit duurt ongeveer een half uur.

Het is het meest indrukwekkende religieuze gebouw in het hele 
land, en je hebt de kans om het te bezoeken tijdens je vakantie 
in Nazaré. De naam is gerelateerd aan de Batalha de Aljubarrota 
(1385), de oorlog waarin Castilla onafhankelijk werd.  

Fort de Saint Michel Archange

Terug naar de kust toe, op de Praia do Norte vind je het fort van 
Sao Miguel Arcanjo. Dit kleine fort biedt toeristen een dubbele 
ervaring. Ten eerste kun je de spectaculaire kustlijn van Nazaré 
bewonderen, dankzij de fantastische ligging.

Ten tweede is het ook een ontmoetingsplaats voor 
surfliefhebbers. Het heeft zelfs een museum gewijd aan de 
sport. Als je tijdens je bezoek geluk hebt om een paar surfers 
op zee te zien, kun je hun vaardigheden bewonderen, terwijl ze 
enkele van de grootste en meest indrukwekkende golven ter 
wereld overwinnen. 
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Igreja Nossa Senhora da Nazaré

De Nossa Senhora da Nazaré-kerk is een must-see voor elke 
toerist. Dit komt niet alleen door de architecturale en sierlijke 
schoonheid, maar ook doordat het beroemde beeld van de 
Maagd Maria er staat. Hetzelfde beeld dat volgens de legende 
zijn naam aan Nazaré heeft gegeven.

Miradouro do Suberco

ON-GE-LOOFLIJK. Er is geen andere manier om de eerste keer 
dat je het uitzicht over Nazaré vanuit dit gezichtspunt ziet, te 
beschrijven. Een onverslaanbare plek op 110 meter boven het 
zeeniveau, met een eindeloos panoramisch uitzicht over het 
hele strand dat zich uitstrekt tot aan de horizon. 

Het Gotisch klooster van Alcobaça 

Op slechts tien minuten rijden met de auto of op een 
aangename fietsafstand ligt het gotische Alcobaça-klooster, 
het eerste in zijn soort in Portugal. Het dateert uit 1178 en is van 
buiten net zo indrukwekkend als binnen. Als je klaar bent met 
je bezoek, kun je het enorme plein bezoeken om wat selfies 
te maken voordat je iets gaat eten in de nabijgelegen bars en 
restaurants.   
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Wat te doen in Nazaré

Vakanties in Nazaré zijn voor iedereen geschikt. Gezinnen 
hebben een verscheidenheid aan activiteiten om uit te kiezen 
voor zowel oudere als jongere kinderen; koppels kunnen 
genieten van romantische zonsondergangen en dromen van 
hun toekomst, en als je een enthousiaste surfer bent, gaat er 
niets boven een goede golfsessie in Nazaré. Je zult niet alleen 
zijn, dat is zeker.  

Surfen in Nazaré

Er wordt gezegd dat Nazaré en surfen onafscheidelijk zijn. Het is 
geen wonder dat Praia da Norte een echte uitdaging vormde voor 
enkele van de beste en belangrijkste professionele surfers in de 
geschiedenis. 

Andrew Cotton, Justine Dupont, Rodrigo Koxa, Garrett McNamara, 
Carlos Bure... de lijst met de prestaties van deze surfers aan de 
kustlijn van Nazaré is opmerkelijk.

Maar maak je geen zorgen als dit de eerste keer is dat je met een 
board de golven op gaat. Nazaré heeft genoeg plekjes, zodat 
zelfs nieuwe surffans hun liefdesavontuur met de golven kunnen 
aangaan. Er zijn verschillende surfclubs waar je in slechts een paar 
lessen van de sport kunt leren genieten.  

Stranden en zon in Nazaré

Als Nazaré een synoniem is voor surfen, moet dat logischerwijs 
iets te maken hebben met zijn stranden. Uitgestrekte gouden 
zandstranden die badend in kalmte de golven heen en weer 
vegen.

De romantische setting van deze Portugese stranden is 
ongelooflijk, temeer als je bedenkt dat tijdens  sommige 
surfkampioenschappen hier de grootste golven ooit zijn 
geregistreerd, van 30 meter hoog.

De lijst is ongelooflijk. Praia da Nazaré, North Beach, Areeira, 
Salgado, Isla de Baleal, Praia do Bom Sucesso en natuurlijk Praia 
da Norte. 
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Geniet van een zonsondergang met een Bola de Berlim 

Stel je het nu eens voor. Na een ochtend luieren op het zand en 
een middagwandeling langs de promenade, stoppen jij en je 
partner bij een van de lokale cafés en kopen een Bola de Berlim. 
Je neemt dit heerlijke Portugese dessert mee naar het strand 
waar je, onafscheidelijk, allebei geniet van de romige textuur, 
terwijl je uitkijkt op een van de spectaculaire zonsondergangen 
van Nazaré.   

Uiteraard is het vanzelfsprekend dat een Bola de Berlim net zo 
perfect is in elk ander scenario. Onweerstaanbaar zoet voor 
kinderen, en uitnodigend verleidelijk voor volwassenen. Iedereen 
kan genieten van dit heerlijke dessert. 

Het zomerse nachtleven in Nazaré

Tijdens het zomerseizoen ontvangt Nazaré een aanzienlijk aantal 
toeristen, vooral wanneer je het vergelijkt met de permanente 
bevolking die er het hele jaar door woont.

Dit betekent dat er verschillende plekken zijn ontstaan met 
nachtelijk entertainment en plezier in de stad.

Van terrassen aan zee tot centrale bars met fantastische cocktails, 
er zijn tal van opties in Nazaré. Er is voor elk wat wils, en je hebt 
zeker een verscheidenheid aan plaatsen om uit te kiezen in de 
buurt van je accommodatie.    
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Populaire feestelijkheden in Nazaré

In Nazaré worden alle nationale en internationale festiviteiten 
gevierd, maar als je enkele van de meer traditionele feesten wilt 
ervaren, zijn er twee die je niet mag missen.  

De viering van de Maagd van Nazaré

De legende gaat dat de naam van de stad hier vandaan komt. Je 
kunt haar standbeeld ook vinden in de beroemdste kerk van het 
gebied. Vanzelfsprekend is er een viering ter ere van haar.

In de eerste week van september vindt de viering meerdere 
dagen plaats, er zijn live concerten, markten, optochten en 
verschillende shows en evenementen die hulde brengen aan de 
Maagd, net als aan andere dingen.  

De dag van de zeevaarders

In het begin van mei wordt de dag van de zeevaarders gevierd, 
de belangrijkste datum in de vissersgemeenschap. Het duurt 
meestal een paar dagen en omvat optochten door de straten 
en op zee, evenals optredens ter ere van de vissers. Er zijn ook 
veel verschillende gerechten om uit te proberen, die natuurlijk 
allemaal een soort vis bevatten! 
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De keuken van Nazaré

Als vissersdorp draait een groot deel van de uitstekende 
keuken van Nazaré om de zee. Dat gezegd zijnde, zijn er 
enkele uitstekende rijstgerechten en desserts. Er is genoeg om 
uit te proberen!

Caldeirada

Een heerlijke stoofpot gemaakt van verschillende soorten vis, 
normaal gezien tarbot, heek, paling en rog, evenals aardappelen 
en uien. 

Vers gebakken of gegrilde vis

Als je de kans krijgt, wijs een goed bord verse vis dan niet af, 
bereid door de ervaren chef-koks van Nazaré, gebakken of 
gegrild!

Knoflook- en schaaldierensoep

De schaaldieren van Nazaré worden beschouwd als een van de 
beste ter wereld. Stel je de sensatie in je mond voor wanneer 
je dit verse lokale product in combinatie met de heerlijke 
knoflooksoep probeert. 

Zeeduivelrijst

Een Portugese klassieker. Het is gemaakt met zachte rijst, 
verse langoustines en zeeduivel (hoewel het ook kan worden 
gemaakt met andere zeevis). Er is ervaring nodig om het 
correct te bereiden, maar als het goed wordt gedaan, kan het 
je favoriete rijstgerecht worden. 
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Kreeftrijst

Zou er een lekkerder rijstgerecht kunnen zijn? De knowhow van 
de chef-kok is een must, maar met kreeften zoals die van de 
Portugese kustlijn, is het gerecht al half klaargemaakt.

Cataplanas de peixe & marisco

Nog een typisch Portugees recept. Cataplana is een mengsel 
van vis en schaaldieren in een karakteristieke stoofpot. Het is 
een duurzaam traditioneel gerecht, maar het is zo gezond dat 
er tot op de dag van vandaag niet veel betere gerechten. Het 
bevat zeeduivel, langoustines, kokkels, ui, peper en knoflook. 

Támares

Támares zijn kleine cakes gemaakt in de vorm van een bootje. 
Een echt origineel dessert dat ideaal is om een van de 
bovengenoemde gerechten op te volgen. 

Sardinhas dulces

Het klinkt misschien vreemd, maar het smaakt buitengewoon. Het 
kan een dessert, aperitief of gewoon iets om aan te knabbelen 
zijn.  Sardinhas dulces zullen je zeker verrassen met hun combinatie 
van eigeel, amandelen, chocolade, suiker en kaneel. Pas op, je kunt 
verslaafd raken!
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Rondom Nazaré

Nazaré is een van de meest toeristische steden in Portugal. We 
hebben veel verteld over waarvan je daar kunt genieten, maar 
je vakantie hoeft geen grenzen te hebben! Nazaré is omgeven 
door een aantal echt verrassende plaatsen. 

Leiria

Leiria is een van de meest aanbevolen plaatsen om te bezoeken. 
Slechts 50 minuten met de auto brengt je naar deze stad aan de 
oevers van de rivier de Lis.

De groei van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat het veel 
studenten heeft aangetrokken. Dit heeft geleid tot veel nieuwe 
ondernemingen die allerlei soorten entertainment aanbieden. 
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Óbidos

Geplaveide straten, witte huizen met roze daken, middeleeuwse 
markten... Je bent in Óbidos! Deze stad ligt op slechts 40 
minuten met de auto van Nazaré en is ideaal voor een 
ontspannen dag, om rond te slenteren en de traditionele kleine 
straatjes te ontdekken.

Vergeet niet om een bezoek te brengen aan het Óbidos-kasteel, 
een van de meest opvallende in Portugal, het werd gebouwd 
in de 12e eeuw op een heuvel met uitzicht op de omgeving en 
ligt 79 meter boven zeeniveau. Een paar jaar geleden werd het 
vermeld als een van de 7 wonderen van Portugal.  
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Fáima

Als we het hebben over de omliggende gebieden van Nazaré, 
kunnen we Fátima niet vergeten; een wereldberoemd religieus 
epicentrum, waar verschillende pauselijke bezoeken plaatsvonden 
en waar het heiligdom van Fátima is gevestigd, een van de meest 
indrukwekkende Portugese monumenten in de hele land. 
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Porto de Mós

De stad Porto de Mós ligt in de provincie Leiria, hoewel het 
eigenlijk dichter bij Nazaré ligt dan de provinciehoofdstad. 
Daar heb je de mogelijkheid om het natuurpark Serras de Aire e 
Candeeiros te bezoeken. 

Porto de Mós biedt ook tal van mogelijkheden om nieuwe 
ervaringen uit te proberen tijdens je vakantie. 

Je kunt de groene torens van het traditionele kasteel beklimmen 
om het ongelooflijke uitzicht te bewonderen, of de nabijgelegen 
Mira-grotten beleven, die opgenomen zijn in de 7 natuurlijke 
wonderen van Portugal - niet te missen! Aan de rand van de stad is 
een waterpark, waar je kunt genieten van een dag met je gezin of 
vrienden. s.
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Alcobaça

Op slechts een kwartier in de auto ligt de klassieke Portugese 
stad Alcobaça. Het heeft slechts 15.000 inwoners, maar is 
beroemd om zijn cisterciënzer klooster. 

Dit is absoluut een geweldige plek om te lunchen. Alcobaça 
staat bekend om zijn uitstekende keuken en zijn royale porties. 
Het proberen waard. 
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ROUTES IN NAZARÉ

Om de actieve vakanties in Nazaré te promoten en het lokale 
toerisme te stimuleren, heeft de gemeenteraad van Nazaré 
het project “Rotas da Nazaré” gecreëerd. Het zijn wandel- en 
fietspaden, waardoor toeristen meer dan alleen de prachtige 
stranden van Nazaré kunnen ontdekken, door de lokale 
natuurlijke en stedelijke schoonheid van deze magische stad in 
Portugal te verkennen. 

In deze sectie vind je acht van de meest aanbevolen routes voor 
gezinnen, stelletjes of individuele reizigers. 

Rota do Camarção

Type: fietsroute 

Afstand: 7,6 km 

Duur: 25 minuten 

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Route: Dit is een gemakkelijke route, met goede kunstmatige 
verlichting die vooral ‘s nachts nuttig is. Het begint bij de ingang 
van het zwembad in het Centro Escolar da Nazaré en neemt je 
mee rond de nieuwste stedelijke ontwikkelingen in Nazaré. 

Link: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/rota-do-

camarcao-percurso-do-centro-escolar-completo-48897395 
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Rotas de Famalicão
Percursos da Serra da Pescaria (topo) Completo

Type: fietsroute 

Afstand: 5 ,6km 

Duur: 15 minuten 

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Route:  deze route begint tegenover de sportfaciliteiten Serra 
da Pescaria en voert je door schilderachtige smalle straatjes en 
onverharde wegen. Met een hoogte van ongeveer 100 meter 
kun je genieten van de prachtige landelijke landschappen van 
dit pad, dat ideaal is voor elk niveau van fietsers. 

Link: https://www.strava.com/activities/3562256259 

Rota de Peniche a Nazaré

Type: fietsroute 

Afstand: 79 km 

Duur: 4 uur 

Moeilijkheidsgraad: hoog 

Route: De stranden van Peniche en Nazaré behoren tot de 
meest geliefde stranden van surfers, wat betekent dat dit de 
perfecte route is voor sportliefhebbers. Het begint bij het 
Peniche-kasteel en eindigt bij Praia da Nazaré, dat langs de 
Portugese kust loopt. 

Link: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/06-

nazare-peniche-18138646 
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Centro Histórico da Nazaré

Type: wandelroute 

Afstand: 3,62km 

Duur: 45 minuten 

Moeilijkheidsgraad: laag 

Route: Je kunt dit pad beginnen op de Rua da Paz en eindigen 
op het einde van Praia da Nazaré. Langs dit pad vind je enkele 
van de beroemdste plekken van het historische centrum van 
Nazaré, zoals het heiligdom van Nossa Senhora da Nazaré, 
terwijl je ook de prachtige kustlijn van Nazaré bewondert. 

Link: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/centro-historico-

da-nazare-4235073

Rota dos Milagres da Nazaré

Type: wandelroute 

Afstand: 12,2km 

Duur: 5 uur 

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Route: Dit pad begint en eindigt bij het heiligdom van Nossa 
Senhora da Nazaré. Je kunt enkele van de beroemdste attracties 
van Nazaré ontdekken, zoals het fort São Miguel Arcanjo, de 
Promontório-kliffen en Praia do Norte.

Link: http://www.walkingportugal.com/z_distritos_portugal/

Leiria/Nazare/NZR_PR1_Rota_dos_Milagres_da_Nazare.html 

Rota da Pederneira – Percurso dos Miradouros I

Type: wandelroute 

Afstand: 1,19km 

Duur: 20 minuten 

Moeilijkheidsgraad: laag 

Route: Dit pad begint bij de Pavilhão da Associação Recreativa 
Pederneirense. Het is een ronde route, met weinig kunstmatige 
verlichting en is ideaal voor een lichte, stevige wandeling. 

Link: https://www.strava.com/activities/3551426183 
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Rota de Mendiga a Nazaré

Type: wandelroute 

Afstand: 55 km 

Duur: 7 uur 

Moeilijkheidsgraad: hoog 

Route: dit is een lang parcours en vereist een goede conditie 
en voorafgaande planning, doordat het een reeks natuurlijke 
landschappen en wegen omvat. Bij aankomst in Nazaré passeer 
je de Pederneira, het fort en de Praia da Nazaré. 

Link: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazare-

mendiga-18751713 
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Rota do Farol da Nazaré 

Type: wandelroute 

Afstand: 7,62km 

Duur: 2 uur 

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Route: Dit pad begint bij Avenida do Município en eindigt bij 
Avenida Vieira Guimarães, die beide rond Praia da Nazaré te vinden 
zijn. Langs dit pad kun je de Farol da Nazaré en Pinhal de Leiria 
bewonderen, twee plekken die verder weg liggen en wat meer 
fitness vereisen. 

Link: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazare-34532171 
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Waar te verblijven in Nazaré

Er zijn tal van accommodatiemogelijkheden in Nazaré. De groei 
van het toerisme aan de Portugese kust heeft ertoe geleid dat 
er steeds meer appartementen en vakantiehuizen zijn. 

Als je op zoek bent naar verschillende soorten accommodaties, 
aangepast aan je behoeften of voorkeuren, ligt Ohai Nazaré op 
slechts 2 minuten rijden van Nazaré; je ideale resort. Bungalows, 
campings, glamping, strandappartementen, allemaal ontworpen 
om van de perfecte vakantie te genieten! 




