Rota Arribas do Atlântico

Este é um tour que nos vai levar até ao tempo dos dinossauros,
numa viagem fantástica pela história do nosso planeta. Percurso
de grande interesse paisagístico e geológico.
Partindo do hotel atravessaremos uma grande mancha florestal
até entrarmos na imensidão do oceano Atlântico. Sempre com
vista de mar e o contrastes das cores da vegetação seguiremos
num carrocel de subidas e descidas até à praia do rio cortiço, onde
retomamos ao ponto de partida
Ponto de encontro – Hotel Evolutee
Distância aprox. - 10 Km
Grau de dificuldade - Moderado
Duração aprox. - 4 horas
Hora de inicio – 9h00h ou 14h30
Preço por pessoa: 35€
Número mínimo de participantes 2, máximo 10
Importante trazer:
- Calçado adequado (bota de montanha ou ténis de sola rígida)
- Corta-vento impermeável
O preço inclui:
- Guia Passa Montanhas
- Reforço de Água
- Fruta da época
- Bolachas artesanais
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Seguro Responsabilidade Civil
O preço exclui:
- Refeições
- Outros itens não discriminados

Rota Lagoa D’Óbidos e suas tradições
Este é um percurso circular onde vamos descobrir a Lagoa de
Óbidos, nas suas diversas vertentes: paisagística, ecológica e
cultural.
Com início e fim na praia do Bom Sucesso, iremos percorrer todo o
braço da Barrosa até á poça da Ferraria. Ao longo do percurso
iremos conhecer este fantástico ecossistema, as suas gentes e artes
de pesca, e visitaremos as famosas cabanas feitas de cana. Esta é
uma atividade que junta a parte ecológica e paisagística às
tradições mais ancestrais da lagoa. Fazemos observação das aves
durante o percurso.
Ponto de encontro – Praia do Bom Sucesso
Distância aprox. - 6 Km
Grau de dificuldade - Fácil (adequado a famílias com crianças)
Duração aprox. - 3 horas
Hora de inicio – 9h00h ou 14h30
Preço por pessoa: 25€
Número mínimo de participantes 2, máximo 10
Importante trazer:
- Calçado adequado (bota de montanha ou ténis de sola rígida)
- Corta-vento impermeável
O preço inclui:
- Guia Passa Montanhas
- Reforço de Água
- Fruta da época
- Bolachas artesanais
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Seguro Responsabilidade Civil
O preço exclui:
- Refeições
- Outros itens não discriminados

Rota Lagoa Óbidos Selvagem
Esta é uma viagem em redor do maior sistema lagunar da
costa portuguesa.
Vamos descobrir os dois braços da Lagoa de Óbidos (Bom
sucesso e Barrosa) e perceber o seu ecossistema:
avistaremos aves aquáticas, perceberemos a importância
dos caniçais para a nidificação das espécies e contaremos
também algumas histórias e lendas desta região.
Ponto de encontro - Estacionam. do Vau
Distância aprox. - 6 Km
Grau de dificuldade - Fácil (adequado a crianças)
Duração aprox. - 3 horas
Hora de início – 9h00 e 14h30
Preço por pessoa: 25€
Número mínimo de participantes 2, máximo 10
Importante trazer:
- Calçado adequado (bota de montanha ou ténis de sola
rígida);
- Corta-vento impermeável
O preço inclui:
- Guia Passa Montanhas
- Reforço de Água
- Fruta da época
- Bolachas artesanais
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Seguro Responsabilidade Civil
O preço exclui:
- Refeições
- Outros itens não discriminados

Rota Histórica de Óbidos
Este percurso inicia-se no posto de turismo Óbidos seguindo em direção
à vila onde iremos visitar algumas das igrejas cujos painéis de azulejos se
destacam pela sua beleza e história. Após percorrermos parte da
muralha, sairemos da vila em direção à várzea para depois subirmos ao
monte onde se situa a ermida de Santo Antão. Durante todo o percurso
faremos o enquadramento histórico e cultural.
Ponto de Encontro - Posto Turismo de Óbidos
Distância aprox. - 6 km.
Grau de dificuldade - Moderado
Duração aprox. - 3 horas
Hora de Início – 9h00 ou 14h30
Preço por pessoa: 25€
Número mínimo de participantes 2, máximo 10
Importante trazer:
- Calçado adequado (bota de montanha ou ténis de sola rígida)
- Corta-vento impermeável
O preço inclui:
- Guia Passa Montanhas
- Reforço de Água
- Fruta da época
- Bolachas artesanais
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Seguro Responsabilidade Civil
O preço exclui:
- Refeições
- Outros itens não discriminado

Tour Fotográfico na Lagoa de Óbidos
A Lagoa de Óbidos é o sistema lagunar costeiro mais extenso da costa Portuguesa.
Estende-se essencialmente por dois canais: para oeste pelo Braço do Bom Sucesso e
para este pelo Braço da Barrosa, fazendo fronteira com os concelhos das Caldas da
Rainha e de Óbidos. Atualmente apresenta um comprimento aproximado de 6 km e
uma largura que oscila entre 1 e 1,5 km. No entanto, a sua configuração tende a
oscilar consideravelmente, sendo consequência direta dos sedimentos empurrados
pelo mar para o interior da lagoa. Segundo relatos antigos, era muito mais extensa,
alcançando o sopé da colina onde hoje se ergue a Vila de Óbidos, banhando os
muros do castelo do lado Poente.
Locais a visitar:
- Foz do Arelho;
- Cais da Rainha;
- Parque de Merendas do Arelho;
- Covão dos Musaranhos;
- Bom Sucesso.
Tour Privado - Preço por pessoa (mínimo 2 pax) – 45,00€
Ponto de Encontro – Foz do Arelho
Duração aprox. – 4 horas
Hora de Início – 9h00 ou 14h30
O preço inclui:
- Guia “Passa Montanhas”
- Garrafa de água
- Fruta da época
- Bolachas artesanais
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Seguro Responsabilidade Civil
- Transfer na região de Óbidos e Caldas da Rainha, num raio aprox. de 15Km.
O preço exclui:
- Refeições
- Outros itens não discriminados

Rota Passadiços da Foz do Arelho
Este é um percurso único e singular que reúne no seu trajeto as
características paisagísticas que fazem da região Oeste uma das
mais bonitas de Portugal. Com início no quiosque amarelo (Av. do
Mar), partimos à descoberta da paisagem envolvente à Foz do
Arelho passando pela calma Lagoa de Óbidos com a sua fauna e
flora características, subindo a Serra do Bouro cujas vistas são
magníficas e terminando nas belas arribas viradas para o oceano
que nos acompanharão até ao fim do percurso.
Ponto de Encontro - Foz do Arelho (Av. do Mar - Quiosque
Amarelo)
Distância aprox. - 8 km.
Grau de dificuldade - moderado
Duração aprox. - 4 horas
Preço por pessoa: 35€
Número mínimo de participantes 2, máximo 10
Importante trazer:
- Calçado adequado (bota de montanha ou ténis de sola rígida)
- Corta-vento impermeável
O preço inclui:
- Guia Passa Montanhas
- Reforço de Água
- Fruta da época
- Bolachas artesanais
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Seguro Responsabilidade Civil
O preço exclui:
- Refeições
- Outros itens não discriminados

A Passa Montanhas, é uma empresa de dinamização turística sediada em Óbidos
(RNAAT n° 62/2019 e RNAVT n°8638) que desenvolve atividades por todo o país
mas com maior predominância na região centro, parceiro do Evolutee Hotel Royal
Óbidos Spa & Golf Resort.
Fazem parte da marca Natural.pt para o PNSAC e Montejunto, sendo também
reconhecidos pelos ICN como Turismo de Natureza.

