À descoberta da atlântida: o triângulo central dos Açores
9 dias de viagem pelo Grupo Central do arquipélago dos Açores. Subida ao Pico. São Jorge, Pico e Faial. Alojamento em hoteis.

DESTINO
Portugal.

Descrição

TIPO
Venha descobrir o grupo central dos Açores com o tour leader Nuno Cruz.
No meio da imensidão azul do oceano atlântico erguem-se nove ilhas que em tons de verde e preto
desafiam este domínio marítimo.
O arquipélago dos Açores situa-se a meio caminho entre a américa do norte e a europa e desde a sua
descoberta que está envolto por um véu de misticismo. Por muitos considerado como o sítio da antiga
Atlântida, por outros apenas como um porto seguro de passagem entre os continentes, este arquipélago
não deixa de apaixonar pela sua diversidade e riqueza em fauna e flora.
Histórias de piratas, de batalhas, naufrágios, baleeiros, pescas, erupções, lutas pela liberdade, ponte
entre continentes e mais recentemente terra das vacas felizes. Os Açores são isto tudo e muito mais.
Venha pastar com uma vista e sentir o poder e o encanto das ilhas do grupo central. Descobrindo
trilhos envoltos em hortênsias, incensos, faias e cana roca com uma ocasional vista sobre o pico ou o
atlântico; vamos compreender o porquê da fama dos queijos e manteigas produzidas nestas ilhas;
conquistar o topo do nosso país com a ascensão ao Pico; investigar o mar e as suas maravilhas em
encontros com baleias, golfinhos e paisagens aquáticas únicas; visitar uma paisagem lunar no extinto
vulcão dos capelinhos que constitui a parte mais nova de terra do continente europeu; vamos conhecer
e contactar com gentes que vivendo em zonas duras, não embruteceram, pelo contrário, vivem na
abundância do saber receber e acolher.

Descoberta, Trekking,
Navegação, Montanha,
Natureza, Tour Líder, .

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - São Jorge

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

São Jorge: Do sul ao norte

Hotel

P
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São Jorge: Experiência de canyoning

Hotel

P

4

Pico: Sítio UNESCO das vinhas

Hotel

P
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Pico: Caminhando entre as Lagoas

Hotel

P

6

Pico: O teto de Portugal

Hotel

-

7

Faial: Bom tempo no canal

Hotel
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8

Faial: os capelinhos e a ilha

Hotel
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9

Voo Faial - cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - São Jorge
Hoje é dia para voar entre o seu local de origem e a ilha de São Jorge, mais conhecida pela sua forma de dragão quando vista de
longe.
Após a chegada fazemos o check-in no hotel onde o tour líder nos encontra.
Visitaremos a Ponta dos Rosais para um primeiro pôr do sol sobre o atlântico, e aos poucos tomarmos consciência para a viagem
que está já a decorrer.
2: São Jorge: Do sul ao norte
Açores é sinónimo de caminhadas e, portanto, hoje iniciamos a exploração da ilha de São Jorge a pé.

Esta ilha é caracterizada por um planalto central onde estão localizados a maior parte dos campos de pasto e produção agrícola,
que é ponteado por descidas até faixas de terra junto ao mar, as fajãs.
Assim, partimos de manhã rumo à fajã dos Vimes, onde visitamos o Sr. Nunes para um café que é produzido no seu jardim e onde
podemos perceber como funciona esta plantação e produção de café na ilha.
Depois deste primeiro encontro iniciamos a primeira caminhada que nos leva a subir desde a fajã dos vimes até à serra do topo via
sítio dos Lourais.
Pelo caminho podemos apreciar a vista do Pico e estamos abrigados dos elementos pelos incensos, algumas faias, cana roca e
outros arbustos e árvores ao longo do caminho.
Podemos apreciar ainda algumas quedas de água e campos de pasto das vacas que estão na origem do famoso queijo de São Jorge.
Uma vez chegados ao topo do trilho estamos na serra do topo de onde começamos a descer do lado sul para o lado norte e em
direção ao Santo Cristo e depois à fajã dos cubres.
Será uma paisagem mais batida pelo vento e portanto um pouco mais inóspita no início que se abre para uma floresta com umas
quedas de água e piscinas que nos aguardam para um mergulho.
Almoçamos pelo caminho e chegamos à fajã do Santo Cristo para apreciar as falésias escarpadas e este pedacinho de paraíso para
os surfistas que é criado pelos ventos de norte que trazem ondas maravilhosas.
Daqui apanhamos um transfere que nos leva até à fajã do ouvidor e a um mergulho na poça Simão Dias onde podemos recuperar e
descansar nas águas transparentes deste paraíso.
Após um banho partimos para jantar umas famosas lapas e dar por terminada a jornada.
Nota: a caminhada deverá rondar as 7 horas e é de nível intermédio.
3: São Jorge: Experiência de canyoning
Vamos passar grande parte do dia a descer trilhos, ribeiras e quedas de água bem como dar alguns mergulhos e desafiar os nossos
sentidos e imaginação numa aventura inesquecível guiada pelo Jorge que conhece como a palma das mãos a ilha e os seus
caminhos.
Para os iniciados, os avançados e os intermédios a aventura de canyoning é para todos os gostos!
No final do dia temos tempo ainda para uma visita ao topo onde podemos comprar um queijo de São Jorge na fábrica Finisterra e
jantar antes de regressar ao hotel, com a alma preenchida.
4: Pico: Sítio UNESCO das vinhas
Começamos a manhã com a travessia de barco entre a ilha de São Jorge e a ilha do Pico. A viagem demora cerca de uma hora e
meia e permite-nos dizer adeus à ilha do dragão enquanto somos cada vez mais abraçados pelo vulcão que dá nome à ilha que tem
a montanha mais alta de Portugal.
Uma vez chegados ao Pico vamos ao hotel deixar as malas e partimos à descoberta do sítio UNESCO onde é plantado e colhido o
famoso vinho do Pico.
Ao longo do caminho vamos ter vistas magníficas sobre os socalcos e planícies caracterizadas pelo rendilhado de muros erguidos
pelo homem para proteger as frágeis sepas que habitam nos seus cubículos designados.
A caminhada é de nível fácil e dura cerca de 5 horas.
Teremos ainda a oportunidade de dar uns mergulhos em portos de mar e praias para sentir o oceano e a sua energia.
5: Pico: Caminhando entre as Lagoas
Hoje desvendamos os caminhos pelos cumes e lagoas da ilha.
Entre lagoas e caminhos feitos pela natureza e o homem, teremos a possibilidade de caminhar e observar o pico, lagoas mágicas
incrustadas pela natureza no manto verde, vacas nos seus pastos, vegetação endémica, conquistar o cume de vários pequenos
vulcões e surpreender-nos com os magníficos túneis de lava que conjugam o belo das alturas com o mistério das profundezas que
compõem a beleza desta ilha.
A atividade ocupará o dia todo e a caminhada é de cerca de 6 horas e nível intermédio com pausas para almoço e desfrutar das
vistas.
Ao final do dia regressamos ao hotel onde após um banho vamos jantar e depois sonhar com a conquista do Pico que se iniciará na
madrugada do dia seguinte.
6: Pico: O teto de Portugal
Vamos acordar bem cedinho para iniciar a ascensão ao ponto mais alto de Portugal, o piquinho, no vulcão do Pico.
A subida levará cerca de 3 horas e a descida também. Teremos a companhia de um guia especializado no Pico para nos esclarecer
todas as dúvidas sobre a vegetação e o vulcão e também garantir que ficamos no caminho certo para chegar a tempo do nascer do
sol no tecto deste nosso país.
Descemos a tempo de ir almoçar e a tarde é livre para descansar desta épica ascensão.
7: Faial: Bom tempo no canal
Chegamos hoje ao Faial para a parte final da viagem, depois de atravessar o famoso canal entre o Pico e o Faial.
A viagem demora apenas trinta minutos e deixa-nos a tempo de ir ao hotel deixar as malas e embarcar de novo para irmos explorar
os mares à volta destas ilhas com as suas baleias, golfinhos e outros habitantes habituais.
Será um dia bem passado na companhia destes animais enormes que trouxeram, e trazem, fama e muito dinheiro a estas bandas.
Haverá tempo para mergulhos, eventualmente nadar com golfinhos, ver baleias e apreciar as vistas do faial ou do pico a partir do

mar.
Ao final do dia desembarcamos cheios de azul e recarregados pelo mar mais azul que há. Jantamos e antes de recolher ao hotel
passamos no Peters para ouvir histórias de navegadores e das suas viagens.
8: Faial: os capelinhos e a ilha
Hoje o dia vai ser passado em grande parte na companhia do Fred que nos vai levar a passear pelos Capelinhos e mais uns quantos
sítios da ilha como o caldeirão e outras localidades onde poderemos perceber melhor como funciona a vida nas ilhas e comer com
gentes locais que nos podem explicar como ninguém como é viver aqui.
Consoante as condições climatéricas haverá tempo para um mergulho e o dia termina com uma prova de vinhos.
9: Voo Faial - cidade de origem
Hoje é dia de regresso e livre, sendo que em função do horário dos voos, o tour líder, ajuda a organizar o transfere ou outra forma
de chegar ao aeroporto.
Também dará dicas, em função do seu tempo disponível e de acordo com os seus interesses, de como aproveitar as últimas horas
na Atlântida antes do regresso a casa.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 200,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual: € 240,00

Inclui
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de tour leader Papa-Léguas;
8 Noites de hotel em quarto duplo;
Refeições: 7 pequenos-almoços, 1 Almoço e 1 Jantar;
Transportes mencionados no itinerário;
Ascensão ao Pico com guia de montanha local;
Observação de cetáceos;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•

Voos cidade de origem - SãoJjorge e Faial - cidade de origem;
Transporte aeroporto-hotel-aeroporto;
Todas as despesas pessoais;
Gastos derivados de condições meteorológicas adversas e atrasos de voos;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
QUIPAMENTO RECOMENDADO A lista de equipamento varia com a épocas do ano. Informe-se acerca das condições
climatéricas. Como regra geral, é imperativo que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
Cabeça:
◦ Chapéu-de-sol
◦ Óculos de sol
Tronco:
◦ Primeiras camadas térmicas: 2 unidades
◦ T-shirts

◦ Forro polar
◦ Impermeável leve e/ou corta-vento
◦ Fato de banho
Mãos:
◦ Luvas externas (opcional)
◦ Bastões (opcional)
Pernas:
◦
◦
◦
◦

Calças primeira camada
Calças de trekking
Calças leves impermeáveis
Calções (opcional)

Pés:
◦ Botas de caminhada
◦ Sapatos desportivos ou sandálias para uso em tempo livre
◦ Meias de caminhada ( 2 a 3 pares)
Mala ou saco maleável de 70 - 90 litros.
◦
◦
◦
◦

Roupas de viagem
Estojo de higiene**
1 manta de sobrevivência
Pequeno cadeado para trancar o saco.

Mochila de dia/ trekking a partir de 20 Litros.
◦ Cantil com capacidade para 1,5 L. Beba sempre muita água, não espere por ficar sequioso para o fazer. Na
montanha o ar é mais seco, e além disso a exposição prolongada ao sol e ao vento contribui para uma maior perda
de água.
◦ Kit básico de primeiros-socorros
◦ Máquina fotográfica
**Estojo de higiene: protector solar; protector labial; repelente de insetos; lenços de papel.

Documentação
Condições Particulares
1. O dia da subida ao Pico tem um grau de dificuldade 4 e foge ao padrão normal dos restantes dias em relação ao esforço físico.
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