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Os melhores planos e lugares
para visitar na Nazaré
A Nazaré é tradição. A Nazaré é surf. A Nazaré é encanto. Mas a
Nazaré é sobretudo sinônimo de felicidade.
Esta vila é um dos sítios paradisíacos favoritos dos turistas em
todo o mundo. A fusão entre a tradição e a prática do surf,
a diversão noturna nas ruas, a diversidade gastronômica e a
simpatia do povo torna este sítio ideal para as tuas melhores
férias de sempre.
Se estás a planear uma viagem para a Nazaré, garantimos que
não te vais arrepender. Será inesquecível. Para que saibas o
que podes fazer, o que visitar e como explorar todo o potencial
turístico desda vila, preparámos este guia, com os lugares
imprescindíveis para a tua viagem.
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O que visitar na Nazaré
Segundo a lenda da Nazaré, o seu nome vem de uma estátua
de madeira da Virgem Maria, que foi trazida por um monge
diretamente da Nazaré até Mérida, em Espanha. Após um
tempo, outro monge levou a estátua de Espanha até Portugal,
no ano de 711.
Esta lenda representa a tradição religiosa da Nazaré e a
história que este povoado carrega. Grande parte dos seus
monumentos e espaços são de tradição religiosa, que se funde
impecavelmente com as casas brancas típicas desta zona, e com
a espetacular vista sobre a praia e o sol ao fundo.
Avenida da República
Para começar uma visita pela Nazaré, o melhor é partir da
Avenida da República, que é o passeio marítimo da cidade.
Um espaço criado para admirar toda a extensão desta costa
portuguesa, ao mesmo tempo que podes já observar os
primeiros comércios desta zona.
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Monastério da Batalha de Portugal
Se apanhas um taxi ou autocarro, podes sair do centro urbano da
Nazaré e visitar o Monastério da Batalha, que fica a trinta minutos
de transporte.
É o edifício religioso mais imponente do país e podes visitá-lo
durante as tuas férias. O seu nome está relacionado com a Batalha
de Aljubarrota, de 1385.
Forte de São Miguel Arcanjo
Voltamos à costa. Na Praia do Norte fica o Forte de São Miguel
Arcanjo. Este pequeno forte oferece ao turista uma dupla
experiência. Por um lado, podes admirar toda a costa da Nazaré,
graças à sua localização privilegiada.
Por outro, é um ponto de encontro dos amantes do surf.
Inclusive há lá um museu dedicado a este desporto. E se
durante a tua visita vires gente a praticar o surf nesta zona, sorte
a tua! Este é um dos sitios com as maiores ondas do mundo
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Igreja Nossa Senhora da Nazaré
Este é um ponto de visita obrigatória para todos os turistas.
Não somente pela beleza arquitetônica deste monumento,
mas sobretudo porque no seu interior está a famosa estátua da
Virgem Maria. A mesma que deu origem à lenda da Nazaré.
Miradouro do Suberco
ES-PE-TA-CU-LAR. Não há outra forma de definir a vista que
só este miradouro tem. A 110 metros acima do nível do mar,
permite admirar toda a praia e o firmamento.
Monastério gótico de Alcobaça
A apenas 10 minutos de carro ou com alguns minutos a mais em
bicicleta, podes chegar até ao interior do monastério gótico de
Alcobaça. É este o primeiro monastério gótico de Portugal. Foi
criado em 1178 e a sua fachada é tão impressionante como o seu
interior. Depois da visita, podes aproveitar a enorme praça para
tirar algumas fotos e comer em algum restaurante dos que estão
próximos ao local.
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O que fazer na Nazaré
As férias na Nazaré são para toda a gente. As famílias podem
aproveitar as atividades para os grandes e os pequenos; os
casais encontrarão sítios românticos para ver o pôr do sol e
sonhar com o futuro; se gostas de surf, nada como as ondas da
Nazaré. Se és solteiro, sabes que não vais estar só.
Surf na Nazaré
Dizem que a Nazaré e o surf são o par perfeito. De facto, a Praia do
Norte desafia os surfistas profissionais mais famosos de sempre.
Andrew Cotton, Justine Dupont, Rodrigo Koxa, Garrett McNamara,
Carlos Bure… a lista de títulos que estes surfistas adquiriram ao
surfarem as ondas da Nazaré é enorme.
Se tens vontade de surfar, mas não percebes nada disto, não te
preocupes. Há muitas escolas de surf na Nazaré onde poderás
fazer aulas e aprender a desfrutar deste desporto.
Praia e sol na Nazaré
Se a Nazaré é sinônimo de surf, obviamente é graças às suas
praias. Muitos quilómetros de areias douradas, banhadas pelo
movimento das ondas.
As praias da Nazaré são incrivelmente românticas e radicais,
portanto já foram palco de competições de surf em que as
ondas chegaram a bater recordes. De facto, a onda mais alta
já registada no mundo teve 30 metros e ocorreu na Praia do
Norte, na Nazaré.
A lista de praias da Nazaré é grandiosa. Praia do Norte, Areeira,
Praia da Nazaré, North Beach, Salgado, Isla de Baleal, Praia do
Bom Sucesso.
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Comer uma Bola de Berlim e ver o pôr do sol
Imagina. Depois de uma manhã inteira deitado na areia e de um
passeio pela calçada à beira-mar, paras próximo aos comércios
da zona e compras uma Bola de Berlim. Com este bolo delicioso,
caminha até ao fim da praia e degusta cada segundo do
momento. De fundo, vês o pôr do sol da Nazaré.
De facto, em qulquer outra situação a Bola de Berlim também é
perfeita. Um doce irresistível para os pequenos, uma tentação
para os gulosos. Todo a gente adora as Bolas de Berlim e tu, se
nunca provaste, também vais amar.
A vida noturna na Nazaré durante o verão
Nesta altura do ano, a Nazaré recebe ainda mais turistas, pelo
que são abertos vários sítios para oferecer entretenimento e uma
diversão completa durante a noite.
Desde as esplanadas até aos pubs com deliciosos drinks, na Nazaré
não faltam opções. Há diversão para todos os gostos e de certeza
que perto do teu alojamento haverá muitas variedades para que
possas escolher.
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Festas populares da Nazaré
Na Nazaré são celebradas festas nacionais e internacionais.
Mas se queres ver de perto as suas festas mais tradicionais, há
duas que não podes perder.
Festas em Honra de Nossa Senhora da Nazaré
Naturalmente, a festa em homenagem à santa que deu nome
à Nazaré ocorre na igreja mais famosa da cidade. São vários
dias de festas no início de setembro, quando há concertos,
mercados de rua, procissões e vários eventos relacionados ou
não à Virgem.
Festa do Homem do Mar
A princípios de maio celebra-se a Festa do Homem do Mar,
muito popular entre a comunidade de pescadores. As festas
duram dois dias e contam com procissões em terra e pelo mar,
espetáculos em homenagem aos pescadores e muitas comidas
locais cujo principal ingrediente é o peixe.
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Gastronomia da Nazaré
Nesta vila de pescadores a gastronomia é constituída sobretudo
por pratos elaborados com frutos do mar e peixes. No entanto,
alguns pratos com arroz e certos doces são também deliciosos
e muito famosos. Não podes deixar de prová-los!
A Caldeirada
Um cozido feito com diferentes peixes. Geralmente, feito com
robalo, merluza, congro e raia, além de batatas e cebola.
Peixe fresco assado ou grelhado
Si tienes la oportunidad, no rechaces un buen plato de
pescado fresco, que los veteranos cocineros de Nazaré pueden
prepararte, asado o a la parrilla.
Sopa de alho com marisco
O marisco da Nazaré é considerado um dos melhores do
mundo. Imagina o prazer que é provar este produto fresco
acompanhado por uma sopa de alho... Impecável!
Arroz de tamboril
Um clássico português. Trata-se de uma espécie de arroz doce
feito com camarões frescos e tamboril, mas também pode ser feito
com peixe-sapo. Requer experiência, mas se for bem feito, pode
tornar-se no teu arroz de eleição.
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Arroz com lagosta
Há prato mais apetitoso do que o arroz com lagosta? De
facto, o cuidado do cozinheiro é imprescindível para um bom
resultado, mas se há lagosta no prato... bom, já sabes que a tua
refeição será inesquecível!
Cataplanas de peixe e/ou marisco
Outra receita tradicional portuguesa. A cataplana é uma mistura
de peixes e mariscos feita numa caçarola. É um prato tradicional
português, mas é tão saudável que poucos superam-no em
sabor e em propriedades nutritivas. É feito com peixe-sapo,
camarão, berbigão, cebola, pimenta e alho.
Támares
Os támares são pequenos bolos em forma de barco. É uma
sobremesa original que pode acompanhar quaisquer pratos
tradicionais da Nazaré.
Sardinhas doces
Pode parecer estranho, mas tem um sabor extraordinário. Como
sobremesa, como aperitivo... as sardinhas doces surpreendem pela
mistura de gema de ovos, amêndoas, chocolate, açúcar e canela.
São de dar água na boca!
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Sítios próximos à Nazaré
A Nazaré é uma das cidades mais turísticas de Portugal. Agora
que já sabes o que podes fazer nesta vila, mencionamos outros
sítios próximos à Nazaré que podes visitar para que a tua
viagem seja ainda mais incrível!
Leiria
A cidade de Leiria é a nossa primeira recomendação. A 50 minutos
de carro, podes conhecer este povo que se desenvolveu às
margens do rio Lis.
Nos últimos anos Leiria cresceu a olhos vistos, atraindo sobretudo
os estudantes, pelo que o comércio e o entretenimento são dois
setores que atendem a todos os gostos dos turistas.
Quando fores à Leiria não podes deixar de visitar o castelo, que
chama atenção a quilómetros de distância, e a Sé de Leiria.
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Óbidos
Ruas com pedras, casas brancas com telhados vermelhos,
mercados medievais... bem-vindo a Óbidos! Esta vila que fica
a 40 minutos da Nazaré e ideal para um dia relax, de passeios e
descobertas pelas suas ruas.
Não deixes de visitar o Castelo de Óbidos, um dos mais
espetaculares de Portugal, construído no século XII no topo de
uma montanha com 79 metros acima do níveo do mar. Este castelo
é também uma das 7 maravilhas de Portugal.
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Fátima
Naturalmente, não podíamos deixar de mencionar Fátima, um dos
pontos religiosos mais famosos do mundo, que já recebeu muitas
visitas papais e em que se situa o Santuário de Fátima, um dos
monumentos portugueses mais famosos do país.
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Porto de Mós
Porto de Mós encontra-se no distrito de Leiria, apesar de estar
mais próxima da Nazaré. Lá está o Parque Natural das Serras
de Aire e Candeeiros, um sítio incrível para os adeptos das
caminhadas na natureza.
Além disso, Porto de Mós oferece muitas opções para que possas
desfrutar de novas experiências. Podes subir o tradicional castelo
de torres verdes e admirar as vistas. Também as Grutas de Mira
estão bem próximas e são consideradas uma das 7 maravilhas
naturais de Portugal. Na saída da cidade há um parque aquático,
perfeito para aproveitar um dia de verão com a família ou com os
amigos. amigos.
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Alcobaça
A 15 minutos de carro da Nazaré podes descobrir uma clássica
cidade portuguesa, apesar de só há alguns anos ter sido
reconhecida como tal. Alcobaça é uma modesta cidade de 15
mil habitantes, que se destaca turisticamente pelo monastério
cisterciense.

Fátima
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RUTAS EN NAZARÉ
Com o objetivo de estimular as viagens ativas na Nazaré e
fortalecer o turismo local, a Câmara Municipal da Nazaré criou
o projeto Rotas da Nazaré. Com rotas a pé e de bicicleta, os
viajantes podem conhecer mais do que apenas as belas praias
da Nazaré, mas, sobretudo, as belezas naturais e urbanas desta
cidade mágica em Portugal.
Nesta seção, compartilhamos 8 dessas rotas mais
recomendadas para quem viaja em família, em casal ou sozinho.
Rota do Camarção
Fazer em: bicicleta
Distância: 7.6km
Tempo médio: 25 minutos
Dificuldade: média
Percurso: este é um percurso fácil, com boa iluminação natural
e artificial, muito útil para as noites. Tem início junto à entrada
da piscina do Centro Escolar da Nazaré e dá a conhecer a
Urbanização mais recente da Nazaré.
Link: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/rota-docamarcao-percurso-do-centro-escolar-completo-48897395
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Rotas de Famalicão
Percursos da Serra da Pescaria (topo) Completo
Fazer em: bicicleta
Distância: 5.6km
Tempo médio: 15 minutos
Dificuldade: média
Percurso: este percurso tem início junto à Associação
Desportiva da Serra da Pescaria e passa por ruas pouco
movimentadas e por estrdas de terra. Com elevações de pouco
mais de 100 metros, possui belas paisagens rurais.
Link: https://www.strava.com/activities/3562256259
Rota de Peniche a Nazaré
Fazer em: bicicleta
Distância: 79km
Tempo médio: 4 horas
Dificuldade: alta
Percurso: as praias de Peniche e da Nazaré são umas das mais
requisitadas pelos surfistas, pelo que este é um caminho para
quem gosta de desporto. Começa na Fortaleza de Peniche e
termina na Praia da Nazaré, contornando a costa de Portugal.
Link: https://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/06nazare-peniche-18138646
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Centro Histórico da Nazaré
Fazer em: caminhada
Distância: 3.62km
Tempo médio: 45 minutos
Dificuldade: leve
Percurso: pode-se começar o percurso pela Rua da Paz e
concluí-lo ao final da orla da Praia da Nazaré. Dá a conhecer
alguns dos pontos mais famosos do Centro Histórico, como o
Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, além da beira-mar.
Link: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/centro-historicoda-nazare-42350736
Rota dos Milagres da Nazaré
Fazer em: caminhada
Distância: 12.2km
Tempo médio: 5 horas
Dificuldade: média
Percurso: ste percurso inicia-se e encerra-se no Santuário de
Nossa Senhora da Nazaré. Percorre sítios famosos como o Forte
de São Miguel Arcanjo, as falésias do Promontório e a 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
Fazer em: caminhada
Distância: 1.19km
Tempo médio: 20 minutos
Dificuldade: leve
Percurso: tem início junto ao Pavilhão da Associação Recreativa
pederneirense. É um percurso circular, com pouca luz artificial e
ideal para passeios leves e rápidos.
Link: https://www.strava.com/activities/3551426183
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Rota de Mendiga a Nazaré
Fazer em: caminhada
Distância: 55km
Tempo médio: 7 horas
Dificuldade: alta
Percurso: este é um percurso bastante longo e exige
planeamento prévio, pois envolve passagens sobre
autoestradas e paisagens naturais. Dentro da Nazaré atravessa a
Pederneira, o Forte e a Praia da Nazaré.
Link: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazaremendiga-18751713
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Rota do Farol da Nazaré
Fazer em: caminhada
Distância: 7.62km
Tempo médio: 2 horas
Dificuldade: média
Percurso: esta rota começa na Avenida do Município e termina
na Avenida Vieira Guimarães, ambas na Praia da Nazaré. Também
atravessa o Farol da Nazaré e o Pinhal de Leiria, locais distantes
e que exigem maior preparo físico.
Link: https://pt.wikiloc.com/trilhas-caminhada/nazare-34532171
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Onde hospedar-se na Nazaré
Na Nazaré há muitas opções de alojamento. O turismo não
pára de crescer e há cada vez mais alojamentos locais, hotéis,
campings e muito mais.
Se queres uma oferta variada de alojamentos, com todos os
serviços adaptados às tuas necessidades e preferências e a
tão somente 2 minutos de carro da Nazaré, o Ohai Nazaré é o
sítio perfeito. Bungalows, zonas de campismo e caravanismo,
glampings e apartamentos de praia... tudo para que possas viver as
tuas férias de sonho.
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