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Passeio ao Cabo da Roca - 4h 

       

 

O Tour poderá ter início numa das nossas lojas ou no local da sua estadia no Concelho de Cascais. 

Partida em direção à Praia do Guincho localizada entre duas pontas rochosas, a ponta alta e a ponta do abano, 

tem uma grande extensão de areal, tanto em comprimento como em largura. De água límpida e cristalina, a praia 

Grande do Guincho é considerada uma das maiores praias do país, com elevada afluência de veraneantes, 

fazendo parte do Parque Natural Sintra-Cascais. É procurada também por praticantes de Surf, Windsurf e Kitesurf, 

onde são realizados campeonatos mundiais destas mesmas modalidades.  

A serra de Sintra e as dunas conferem um enquadramento paisagístico reconhecido internacionalmente. Devido à 

ação do vento, a praia depara-se a sul com o sistema dunar “Guincho-Cresmina”, de grande dinamismo geológico. 

Avistam-se dunas de vários tipos nesta praia: as dunas móveis embrionárias, que representam os primeiros 

estados de vegetação dunar; as dunas brancas, que constituem os cordões arenosos mais próximos do mar; e 

ainda as dunas cinzentas, as quais são fixas, estabilizadas e colonizadas por arrelvados vivazes mais ou menos 

densos e por abundantes tapetes de líquenes e musgos.  

Depois de uma breve paragem seguimos rumo ao do Farol do Cabo da Roca, localizado no ponto mais ocidental 

da Europa "... onde a terra se acaba e o mar começa". É um local extraordinário com as ondas a rebentarem 

dezenas de metros abaixo das altas arribas onde ficam o farol e o miradouro. É ponto de peregrinação dos 

«motards» portugueses ao domingo de manhã. O farol começou a ser construído em 1758, embora só tenha 

começado a funcionar em 1772. 

 

PREÇOS 

Pessoas: 2 3 4 5 6 7 8 

Preço por Pessoa: 40 € 35 € 30 € 27,5 € 25 € 22,5 € 20 € 

Valor Total: 80 € 105 € 120 € 137,5€ 150 € 157,5€ 160 € 
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