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Aqui está o programa multi-actividades preparado para 

as Berlengas em Agosto! 

Desta forma mergulhadores e acompanhantes poderão tirar 

Proveito! 

Sem desculpas para aqueles que não mergulham,  

já que o programa preenche o dia com actividades alternadas para todos! 

Mergulhadores tragam os vossos amigos e Família! 

 

 

[? Onde são e como são as Berlengas? veja aqui:] 

 

 

 

 

 

 



 

NAAUP – HTTP://NAAUP.PT.VU ‐  MORADA : LARGO PROF. ABEL SALAZAR N 2 –  
RESERVAS via email: NAAUPRESERVAS@GMAIL.COM | TELEMOVEL: 91‐660‐80‐10 

Programa: 

 

  

 

__________________________________________________________________________ 
 

TENDO EM CONTA QUE É UMA ÉPOCA ALTA, É NECESSÁRIA A VOSSA PRONTIDÃO NO ACTO DE 
INSCRIÇÃO DE FORMA A ASSEGURAR VAGA E ALOJAMENTO. 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 
1 DE AGOSTO. 

 
A VAGA SÓ SERÁ VALIDADA APÓS PAGAMENTO INTEGRAL. 

EM CASO DE DESISTÊNCIA DO PARTICIPANTE, SERÁ SUBTRAÍDO O VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE. 

PRETENDE-SE ASSEGURAR O GRUPO, E NÃO O INDIVÍDUO. 

EM CASO DE CANCELAMENTO DA ACTIVIDADE, (MUITO IMPROVAVEL TENDO EM CONTA A ÉPOCA DO ANO), NESSE 
CASO OS INSCRITOS SERÃO REEMBOLSADOS. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

LOTAÇÃO TOTAL : 27 LUGARES 
TRANSPORTE: BUS *1 

ALOJAMENTO: HOTEL PRAIA NORTE: *2 

 

 

Para quem mergulha: 
Caso possuam certificação de mergulho técnico poderão realizar nos 3 dias, saídas para locais mais profundos logo 
pela manhã, sem qualquer interferência no programa de mergulho recreativo. 

DIA 14 15 16 17 

Manhã Saída do Porto Mergulho TEK 

- Baptismos de Mergulho na 
Berlenga 

- Passeio de Barco 

  

Mergulho TEK 

 

- Mergulhos 

Mergulho TEK 

 

- Mergulhos 

Tarde - Chegada a Peniche 

- Check-in no Hotel 

- Passeio a pé 

- Baptismos de mergulho 
gratuitos na Piscina do Hotel 

- Baptismos de Mergulho na 
Berlenga 

- Passeio de Barco 

- Mergulhos - Regresso ao Porto 
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Serão feitas saídas de mergulho em concordância com as certificações dos inscritos. 
Pretende-se realizar saídas para P1/OWD e P2+/ADV. 

Para quem NÃO mergulha: 
1. Baptismo hotel+Mar 
2. Passeios de barco na Berlenga: Grutas 
3. Passeios Pedestres na Reserva com Guia (Biólogo), para conhecer a fauna e flora das 
Berlengas. 
4. Praias paradisíacas para relaxar e bronzear 

*1) A excelente oportunidade de fazer um baptismo de mergulho no Hotel (válido apenas para os inscritos no 
baptismo de Mar), para de seguida lançar-se para o baptismo de Mar; 

*2) Passeios de barco pelas Grutas das Berlengas 

 
Este pequeno arquipélago possui grutas de uma beleza indescritível (dentro e fora de água); para quem 
não mergulha é uma oportunidade a não perder! 

3) Passeios Pedestres: 
A Reserva Natural da Berlenga possuí uma fauna e flora sui generis , extremamente 
interessante para aqueles que gostam de desfrutar do que a Natureza tem para oferecer; 
guiados por um biólogo é certamente uma boa opção para conhecer um pouco mais. 

4) As praias: 
tanto nas Berlengas como em Peniche, a qualidade das praias é indescritível. Bons 
momentos de relaxe e bronze poderão ser aproveitados. 

Notas: 
*1 - DE FORMA A PROMOVER O CONVÍVIODE GRUPO, E MINIMIZAR AS DESPESAS DOS INTERESSADOS. 

Quem levar viatura própria não terá qualquer desconto na inscrição em qualquer item do programa descrito, e terá 
de assegurar o pagamento do BUS, mesmo que opte por viatura própria(alternativa não negociável). 

Promove-se o convívio, assegura-se o transporte para todos! 

*2 
- ALOJAMENTO EM PENICHE (APENAS) - O HOTEL PRAIA NORTE FOI ESCOLHIDO POR 
GARANTIAS DE QUALIDADE JÁ CONHECIDAS. CASO PRETENDA OUTRAS ALTERNATIVAS DE 
ALOJAMENTO DEVERÁ CONTACTAR O CENTRO REGIONAL DE TURISMO DE PENICHE. 

O horário definitivo das actividades será publicado 
posteriormente. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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PACKS de VIAGEM: 

As actividades serão disponibilizadas para inscrição na forma de packs: 

• PACK:Transporte +Hotel + 1 mergulho recreativo 

• PACK:Transporte +Hotel + 2 mergulhos recreativos 

• PACK:Transporte +Hotel +3 mergulhos recreativos 

• PACK:Transporte +Hotel + 1 saida de barco : Grutas+ Passeio Pedestre + baptismo 

• PACK:Transporte +Hotel + 1 saida de barco : Grutas + baptismo 

• PACK:Transporte +Hotel + Passeio Pedestre + baptismo 

 

TABELA DE VALORES: 
 

• Transporte: 45 Euros 
 

• Hotel (preço para 3 noites por quarto) 

• Single: 180€ 
• Duplo:215€ (107,5€/pessoa) 
• Triplo(quarto duplo + cama extra): 280,5€ (93,5€/pessoa) 
 

 

NOTA: Se a distribuição de lugares implicar ficar sozinho num quarto o valor a paga será o 
correspondente ao valor de um quarto Single. 

Durante o acto de inscrição deverá indicar o nome da pessoa com quem pretende 
partilhar o quarto, caso contrário ficará no quarto mais adequado em termos de 

logística. 

 
Mergulhos: 
• Mergulho 
• técnico:38€ (nãoinclui enchimento nem garrafa) 
• Mergulho Recreativo simples: 37€ 
• Mergulho Recreativo Nocturno: 40€ 
• Mergulho recreativo duplo:65€ 
 

Passeios e Baptismo: 
• Passeio de barco – Grutas: 35€ 
• Passeio Pedestre Com Guia: 35€ 
• Baptismo de Mar (inclui baptismo grátis na piscina dia 14): 55€ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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INSTRUÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

 
1. Faça a selecção do pack Seleccionado; 
3. Confirme os valores 
4. Envie esses dados via mail para:  NAAUPRESERVAS@GMAIL.COM   

no seguinte formato: 

Assunto: Inscrição Berlengas NAAUP AGOSTO (1º e último nome) 
•Nome Completo: 
•BI: 
•Telemóvel: 
•Morada: 
NIB: 
•Actividades em que se inscreve: (deverá indicar o pack pretendido) 

Observações: 
indicar: 
• Tipo de quarto escolhido; pessoa(s) com quem pretende partilhar o quarto. 
• Tipo de mergulho escolheu (duplo,simples,etc); 

caso tenha optado por outra alternativa de alojamento deverá também ser indicado neste espaço, por motivos de 
planeamento, localização e execução das actividades. 

No caso de ser mergulhador(a): 
• Certificação: 
• Seguro de Mergulho entidade e número (FPAS n.º /DAN n.º): 
• N.º total de mergulhos logados: 
• Data do último 
• Mergulho realizado: 

Utilize control+C (copy+paste deste texto, e insira no seu email). 

Nota 1: Cada email deverá ser individual, isto é, cada e-mail só fica inscrita uma única 
pessoa; 

 
Inscrições que falhem este formato não serão validadas. 

Após recepção da sua inscrição electrónica 
será enviado um e-mail de confirmação com o valor total a pagar e para onde 

deverá transferir o montante. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

NAAUP[AQUAICBAS] 
Núcleo de Actividades Aquáticas‐UP 

Site:http://naaup.pt.vu 
Email:naaupweb@gmail.com 

Morada: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
Largo do Professor Abel Salazar, nº 2 

4099‐003 Porto  
Telefone: 351‐22‐3389251 

Fax.: 351‐22‐3390546  
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Telemóvel: 91‐6608010 

IMAGENS DAS BERLENGA & PENICHE 

 

 

 

 

 



 

NAAUP – HTTP://NAAUP.PT.VU ‐  MORADA : LARGO PROF. ABEL SALAZAR N 2 –  
RESERVAS via email: NAAUPRESERVAS@GMAIL.COM | TELEMOVEL: 91‐660‐80‐10 

  
  

 

De que está à espera para fazer a sua 

reserva? 


