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I. Primeira página
Big wave surfing in Nazaré = Amigos da Nazaré
Lindamente situada no Oceano Atlântico, a encantadora cidade costeira da Nazaré é um lugar de
saudade para todos aqueles que amam Portugal, a sua gente, o mar, as praias douradas e a boa
comida ao pôr-do-sol de cortar a respiração. Há alguns anos atrás, a aconchegante vila
piscatória tornou-se provavelmente o mais famoso local de surf para a BIG WAVE SURFERS em
todo o mundo. Se perguntar às senhoras idosas com os seus trajes tradicionais no mercado
semanal sobre as enormes ondas, elas respondem na sua serenidade portuguesa: "A onda
sempre esteve lá, a única novidade é que não há escola quando ela está lá". Os pescadores
locais, por outro lado, sempre temeram os esmagadores monstruosos e chamaram-lhes "viúvas".
O facto de as ondas na Nazaré se tornarem tão gigantescas, tem a ver com as condições
geológicas únicas. O "Nazaré Canyon" é o nome dado ao desfiladeiro subaquático que corre em
direcção à Nazaré quase em ângulo recto ao largo da costa oeste de Portugal. Aqui, o Atlântico
desenvolve o seu poder inimaginável de uma forma extraordinariamente espectacular. Ondas de
quase 30 metros de altura e pesando mais de 500.000 toneladas quebram a uma velocidade de
até 80 quilómetros por hora ao largo da costa em North Beach, a "Praia do Norte". Isto cria uma
energia tão extrema que até faz tremer o chão do marco, o "Forte de São Miguel Arcanjo".
II. Sobre nós
Nós somos bigwavesurfing-nazare.com
Nesta página encontrará em breve informação detalhada e ofertas sobre a aldeia da Nazaré, a
sua gente, a maravilhosa envolvente e as várias actividades de lazer, para além dos relatórios
actuais sobre este impressionante espectáculo natural.
O excelente alcance nacional e internacional do bigwavesurfing-nazare.com pretende tornar-se a
principal fonte de informação para as pessoas que planeiam uma visita a esta bela região. Além
disso, bigwavesurfing-nazare.com oferece um relacionamento direto e um estilo de vida para um
lugar que os viajantes não podem encontrar em nenhum outro lugar.
Bigwavesurfing-nazare.com também trabalha com parceiros, marcas e empresários que querem
aumentar suas consultas e reservas diretas, enquanto fortalecem sua conexão com a Nazaré e as
pessoas que estão interessadas nesta região da moda.
Bigwavesurfing-nazare.com foi lançado em 2020 e futuramente fornecerá informações
sustentáveis através desta homepage, do seu blog e das redes sociais (Instagram) e estará
comprometido com os seus residentes e visitantes, instituições, clubes e eventos. Além disso,
estamos comprometidos com iniciativas regionais, instituições e projetos ecológicos e sociais.

III. Patrocínio e publicidade
As partes interessadas regionais e marcas nacionais ou internacionais bem focadas com uma
forte ligação à Nazaré e ao seu povo amigável são bem-vindas para considerar uma parceria com
a bigwavesurfing-nazare.com. Porque o lugar com seu espírito único tem muito mais a oferecer
além de sua imagem legal de surf. Quer se trate de actividades ao ar livre na moda e de
desportos divertidos ou apenas de relaxar com ioga de praia numa das deslumbrantes e
intocáveis praias de classe mundial. Todas as noites você pode assistir a um pôr-do-sol único na
boa sociedade. Depois pode desfrutar da excelente e autêntica cozinha portuguesa. Deixe-se
inspirar pelo charme incomparável, pelo estilo de vida fascinante e pela atmosfera descontraída e
torne-se um parceiro publicitário para apresentar os seus produtos.
2020/21 Kits de construção multimédia digital
Nós iremos montar um pacote perfeito para você, projetado para se adequar à tarefa do seu
grupo alvo, que inclui presença editorial regular em nossa página inicial. Seja como destaque na
nossa página inicial ou através de um link directo para a sua página inicial. Cuidamos para que a
sua publicidade online seja mostrada da melhor forma possível ou publicamos o seu conteúdo no
nosso blog e nos canais de redes sociais.
Se quiser aumentar as suas taxas de cliques, dirigir pedidos assim como reservas e
reforçar a sua ligação à Nazaré e às pessoas que nos visitam, por favor contacte-nos.
Michael Schnee
info@bigwavesurfiing-nazare.com
Visite, conecte-se e compartilhe
A nossa homepage www.bigwavesurfing-nazare.com
O Blog Nazaré Insider www.bigwavesurfing-nazare.com/blog
Instagram: https://www.instagram.com/bwsnazare/
YouTube channel: BigwaveSurfingNazaré

IV. A sua oferta para a Nazaré / Parcerias
Estamos à procura de parceiros regionais, nacionais e internacionais, empresas e marcas com as
seguintes ofertas:
Alojamentos
Você oferece alojamento e hospedagem, por exemplo, quartos de hotel, apartamentos,
pousadas, pensões, resorts, pousadas, bed & breakfast, casas de férias, vilas e albergues,
campismo e glamping ou hospedagem em casas de campo? Por favor, contacte-nos.
Restaurantes, churrascos, bares, pubs e clubes de praia, casamentos
Você oferece especialidades e iguarias regionais no seu restaurante ou café, serve bebidas
frescas no seu bar ou um solário para batidas geladas no clube de praia badalado? Você serve
boa comida e bebida, organiza passeios gastronômicos para comidas, passeios em cervejarias
ou destilarias, um vinho do porto tinto ou uma degustação de azeite de oliva? Você oferece
serviços de catering na Nazaré e arredores ou até cultiva a sua própria comida? Conhece o local
perfeito para uma cerimónia de casamento, é registador, organizador de casamentos ou uma
agência de eventos? Você é músico, tem uma banda ou DJ? Contacte-nos e informe-nos sobre
as suas especificidades ou o seu campo de trabalho.
Excursões e actividades
Você oferece caminhadas de montanha ao nascer do sol no parque nacional, passeios a cavalo
na praia, rios ou lagos, excitantes passeios de descoberta de bicicleta, caiaque ou jet ski?
Seja em excursões ao interior, na Big Wave Ocean Road, geocaching, trekking pelo litoral,
observação de baleias, golfinhos ou aves. Quer seja em terra, na água ou no ar. Aluga carros ou
motos, organiza excursões de autocarro para Lisboa ou Porto? Como guia turístico acompanha
safaris de vida selvagem e oferece uma visão espectacular e de tirar o fôlego da natureza?
Oferece passeios de escalada nas montanhas, de tradbing, de bouldering ou DWS (Deep Water
Soloing) em falésias acima do mar? Com fogueira e música de guitarra na praia, você conta
histórias de aventuras marítimas, faz caminhadas noturnas e desfruta da liberdade sob um céu
estrelado? Você tem uma escola de idiomas ou espaço para coworking. Se você oferece estas e
outras atividades, envie-nos um e-mail com suas ofertas.
Cultura e estilo de vida
Aqui é onde são publicados eventos tradicionais, festas, festivais ou outros eventos.
Um guia de shows com ofertas para conhecer o país, as pessoas e a cultura. Eles conduzem
através de exposições ou galerias criativas, relatam a produção de jóias tradicionais ou
artesanatos feitos de barro ou porcelana?Você constrói pranchas de surf ou dá uma visão sobre a
tradicional colheita do sobreiro e desfruta junto com os seus convidados do cheiro dos sobreiros
cintilando avermelhadamente ao sol da noite? Por favor contacte-nos.
Desportos aquáticos, diversão e desportos de acção
Quer seja no Bigwavesurfing ou no stylesurfing, tens uma escola de surf e ensinas aos teus
alunos as bases do surf nas praias cult de surf da Nazaré e Peniche, bem como o estilo de vida
correspondente? Assas marshmallows sobre uma fogueira aberta, tocas guitarra sob um céu
estrelado à noite ou fazes caminhadas matinais com vistas panorâmicas de cortar a respiração?
Você tem uma escola de mergulho, um jet ski, um jet board, uma prancha e-body board ou um
aluguel de remo em pé? Você gostaria de oferecer passeios de barco, saltos de ondas, swell surf,
pesca na praia e/ou em alto mar? Conhece bons locais para mergulho ou snorkeling?

Você oferece passeios de canoa em rios e lagos? Seja um passeio de helicóptero, paraquedismo,
parapente ou um vôo de balão tranquilo, o que quer que você ofereça, basta entrar em contato
conosco.
Fitness, SPA e beleza, recreação e relaxamento
Yoga na piscina ou com uma brisa suave do mar na praia, pilates, fisioterapia, treino ou bemestar, assim como ofertas cosméticas. Você oferece saúde para o corpo, alma e espírito? Você
tem ofertas em torno destes temas? Por favor contacte-nos.
Imóveis
Você aluga ou vende apartamentos, casas ou propriedades comerciais?
Apresente a sua empresa ou ligue-a ao nosso site e apresente a sua oferta a um vasto público.
V. Guia do Visitante
1. chegar à Nazaré via Porto e Lisboa (de carro, autocarro, comboio ou barco)
2. praias da Nazaré (e arredores)
3. Forte de São Miguel
VI Nazaré Insider (Blog)
VII Informação

