Marina da Praia da Vitória
SOBRE

Foto: Maurício de Abreu - Turismo dos Açores
A Marina da Praia da Vitória fica situada no extremo Este da Ilha Terceira no arquipélago dos Açores, nas
coordenadas 38º 43"N e 27º 03"W.
A marina está protegida pelos molhes Norte e Sul da baía da cidade da Praia da Vitória. Após passar os molhes
avistam-se as praias de areia Prainha e Praia Grande e a frente marginal da Avenida Beira-Mar.
A baía é composta pela maior praia de areia dos Açores e as suas excelentes condições de abrigo proporcionam a
prática de desportos náuticos como sejam a vela, windsurf, esqui aquático, motonáutica, excursões organizadas de
barco, pesca desportiva, mergulho subaquático e whale watching.
Contactos
Marina da Praia da Vitória 9760 Praia da Vitória (Ilha Terceira)
+351 295 512 082; 295 514 121
Telefone:
+351 295 512 123
Fax:
E-mail:

marina@cmpv.pt

Website:

http://marina.praiadavitoria.net

Caraterísticas e Serviços
Informação de marés
Tem faróis de orientação
Tem fornecimento de água
Tem fornecimento de energia
Rampa de acesso à água
Reparação de motor
Reparação de casco
Reparação de velas
Travel lift
Restaurante
Lojas
Número de amarrações permanentes: 210
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Calado máximo nas amarrações para as embarcações: 2,5 m
Comprimento máximo nas amarrações para as embarcações: 6 m
Frequência: VHF 9, 16
Tipo de marina: oceanica
Bandeira Azul

Outras Informações
A 10 minutos de carro da Marina, os velejadores têm à disposição um Campo de Golfe.
A 5 minutos fica o Aeroporto Internacional das Lajes. A marina fica muito perto do centro da cidade, com bons
acessos a serviços de comércio e equipamentos.
Possui facilidades de rent-a-car, táxis ou autocarro.
Tem ainda à disposição dos utilizadores balneário, lavandaria, controle por cartão magnético, vigilância 24h,
abastecimento de combustível, estacionamento em terra, hotel, aparthotel, restaurantes e bares.
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