Sugestões
As melhores praias
Uma extensa costa, onde todas as praias têm areia branca e
fina, um verão longo e muitas horas de sol distribuídas pelo ano
inteiro fazem de Portugal um destino natural de férias.Os
comentários e as reportagens nos media internacionais que (...)

Alentejo
Alcácer do Sal
Uma viagem pelo litoral Alentejano
Entre a foz do Rio Sado e a Zambujeira do Mar, o litoral
alentejano surpreende por ser uma área de costa tão bem
preservada, com pequenos paraísos de sol e praia, gente amável
e boa gastronomia.De Troia a SinesPodemos chegar a Troia por
Alcácer (...)

Tróia
Fim de semana em Troia
Passeios de barco à procura de golfinhos, praias a perder de
vista, restaurantes com peixe fresquinho e esplanadas em cima
da areia... é a mais simples descrição de umas férias em Troia,
ideal para viajar em família.A cerca de uma hora de (...)

Algarve
Algarve: praias de um extremo ao outro da costa

Vilamoura e a sua marina

A costa algarvia começa em pleno Parque Natural da Costa
Vicentina, prolongamento do litoral alentejano. Entre Odeceixe e
Sagres quase não parece estarmos no Algarve, tais são as
diferenças entre esta zona e o leste e centro algarvios. Uma (...)

Moderna, animada e sofisticada, Vilamoura desenvolveu-se à
volta da marina e é hoje em dia uma das maiores estâncias de
lazer da Europa. A localidade é todo um empreendimento
turístico construído a partir da década de 70 do século XX. Mas
(...)

Albufeira
Albufeira e as praias
Uma das estâncias balneares mais concorridas do Algarve pela
animação e irreverência, Albufeira deve a sua fama às
belíssimas praias e aos muitos bares e discotecas.Mas vale a
pena conhecer melhor esta cidade de casario branco. Fundada
pelos (...)
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Aljezur
Costa Vicentina
Designada por Costa Vicentina, a faixa de litoral entre Odeceixe
e Burgau é um Algarve diferente, onde a natureza preservada
tem um carácter forte e selvagem, que se traduz em paisagens
de uma imponência deslumbrante. Esta área faz parte do (...)

Lagos
Lagos
Em Lagos tudo parece convidar à praia e aos prazeres simples.
Mas também há uma história de navegadores e piratas,
resultado de uma cumplicidade com o mar que persiste nas
traineiras coloridas que trazem o peixe para a lota, ou na Marina
onde (...)

Portimão
Portimão
Situada no estuário do Rio Arade, Portimão é conhecida pelas
excelentes praias de areais imensos com águas quentes e
calmas, que a tornam um destino de férias muito sedutor.
Portimão possui uma longa tradição piscatória que se
desenvolveu (...)

Centro de Portugal
Aveiro
Ao longo da costa no Centro de Portugal
Praias de areal muito largo limitadas por encostas resguardadas
por dunas e pinhais, com areia branca e fina e mar batido de um
azul profundo… assim é o litoral do Centro de Portugal. Imagens
de grande beleza que podemos descobrir num passeio ao (...)

Nazaré
Nazaré
A praia da Nazaré, de clima ameno e com uma beleza natural,
tem das mais antigas tradições de Portugal ligadas às artes da
pesca.O longo areal em forma de meia-lua, e que é também a
frente de mar da cidade, é conhecido pela sua grandeza e (...)
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Peniche
Peniche
Peniche e o mar são indissociáveis. É um dos maiores portos de
pesca tradicional de Portugal e um grande centro atlântico de
atividades marítimo-turísticas. Antes de chegar à praia, a visita
de Peniche deverá incluir uma passagem pelo centro (...)

Lisboa Região
Cascais
Cascais e a Costa do Estoril
Cascais e o Estoril, na costa a norte de Lisboa, tornaram-se um
dos locais mais cosmopolitas e turísticos de Portugal, a partir do
momento em que o rei D. Luís I escolheu a baía para sua
residência de verão, no final do séc. XIX. O clima ameno (...)

Ericeira
Ericeira, Reserva de Surf
O percurso ao longo do mar a norte de Lisboa é um dos passeios
mais apreciados da costa portuguesa. Pelo caminho encontramse boas surpresas, como a Ericeira, uma vila de pescadores com
muita tradição ligada ao mar, reconhecida atualmente como (...)
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