
ILLES AÇORES

Viatge en família

Les illes Açores són un autèntic 

paradís per gaudir en família, 

situat enmig de l’Atlàntic.  Albirar 

balenes i dofins, banyar-se en 

aigües de color xocolata,  

descobrir la vulcanologia, anar 

en bicicleta, fer senderisme, 

observar aus... Hi ha propostes 

molt actives per a famílies en 

l’espectacular natura d’aquest 

arxipèlag portuguès que aposta 

pel turisme slow i sostenible.

Aquí trobaràs una proposta 

bàsica, el conjunt de les Açores 

està format per nou illes. De 

major a menor  mida, son: São 

Miguel, Pico, Terceira, São Jorge, 

Faial, Flores, Santa María, 

Graciosa i Corvo.  Et pots moure 

entre elles en avió o vaixell. 

Cadascuna té el seu propi 

atractiu i consulta’ns, segons els 

interessos de la teva família 

t’aconsellarem una o altra.

Viatge de 8 dies
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ITINERARI

Dia 1. Barcelona - São Miguel

Sortida en vol amb destinació Ponta Delgada. Arribada, recepció i trasllat a

l'establiment seleccionat. Allotjament a l’Aparhotel Antilla 4* o hotel Sao

Miguel Park 4*.

Dia 2. São Miguel

Esmorzar. Durant el dia d'avui gaudirem d'una típica visita de mig dia per

Ponta Delgada a Tuk Tuk, una manera divertida i emocionant de conèixer

la ciutat. Visitarem carrers típics de Ponta Delgada i els edificis més

emblemàtics; la plaça de "Camp de San Francisco", on tenen lloc la major

part de les celebracions religioses, la fortalesa de São Bras, la funció de la

qual era defensar la ciutat i l'illa dels atacs de pirates, tan comuns en les

regions de l'Oceà Atlàntic. Continuarem per l'avinguda principal passant

per les portes de la ciutat i l'església de Sant Sebastià i el jardí municipal

Antonio Borges on gaudirem d'una estona relaxat amb els nens, un jardí

poblat d'arbres que impressionen per la seva grandària i forma. Acabarem

en una de les platges de sorra negra on podrem refrescar-nos els peus.

Tarda lliure.

Dia 3. São Miguel

Mitja pensió. Sortirem des de Ponta Delgada cap a Furnas, on la naturalesa

volcànica de les illes Açores és més evident. De camí, ens aturarem a Vila

Franca do Campo que va ser la primera capital de l'Illa de São Miguel per a

una magnífica vista de la vila i el seu illot. Parada al Llac de Furnas on

veurem les Caldeiras on cuinen el plat típic de la zona, la carn d'olla, amb

vapors subterranis a pocs metres de l'estany. A l'arribar a la vall de Furnas

estarem envoltats per la gran activitat volcànica com les fumaroles i les

fonts d'aigües minerals de diverses temperatures i sabors que es

desprenen de les parets de lava. Dinar en un restaurant local.
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El camí de tornada a Ponta Delgada el farem per la carretera principal de
Nord, amb una parada a la fàbrica de te de Gorreana per gaudir d'una tassa
de te reconfortant. Parada al Llac de Són Bras i al mirador de Santa Iria on
veurem unes impressionants vistes de la costa.

Dia 4. São Miguel

Esmorzar. Trasllat cap al port esportiu de Ponta Delgada per realitzar

l'activitat d'avui; albirament de balenes. L'activitat durarà unes 3 hores i

anirem acompanyats de mariners i biòlegs experimentats en embarcacions

fora borda. Abans de la sortida a l'oceà ens informaran dels animals que

podrem veure i ens donaran instruccions de seguretat. Les Açores es

troben en la ruta migratòria de nombrosos cetacis, tant balenes com

dofins, encara que especialment catxalots, les majors balenes dentades.

Existeixen al voltant de 80 espècies de cetacis en el món i en les Açores es

poden veure 27: balenes amb barbes, dentades, punxegudes, catxalot,

catxalot pigmeu, etc. Les embarcacions poden acostar-se fins a 50 metres

de les balenes. A l'acabar trasllat a l'hotel.

Dia 5. São Miguel

Mitja pensió. Durant el dia d'avui visitarem la zona de Ginetes, on l'activitat

principal és l'agricultura. Trasllat de l'hotel a Quinta das Raiadas, on

gaudirem d'una visita que ens acostarà a la vida rural del passat.

Descobrirem la costa sud-est de l'illa i coneixerem l'autèntica vida dels

antics pobladors. Aprendrem com es feia el pa, intentarem munyir una vaca

i com es conreava. A l'hora de dinar, gaudirem d'un dinar lleuger i de les

delicioses especialitats locals i productes regionals, incloent formatge i

melmelada. Retorn a l'hotel.
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Dia 6. São Miguel

Esmorzar. Sortirem des de Ponta Delgada per realitzar una visita amb jeep

per Sete Cidades. Explorarem l'oest de la illa, on els cràters volcànics han

format nombrosos llacs, com les emblemàtiques aigües verdes i blaves de

l'estany de Sete Cidades. Pararem en diversos punts per observar el

paisatge. Tornarem a Ponta Delgada. Retorn a l'hotel.

Dia 7. São Miguel

Esmorzar. Dia lliure a disposició.

Dia 8. São Miguel - Barcelona

Esmorzar. En funció de l'horari de el vol, temps lliure per a visites o compres

d'última hora. Trasllat a l'aeroport. Sortida en vol de tornada a Barcelona,

arribada i final dels nostres serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vol de línia regular, classe turista (vols TAP classe O, subjecte a 

disponibilitat)

• Taxes aèries (amb TAP 100 €)

• 7 nits d'estada a l’Aparthotel Antilia 4* en règim de només allotjament. 

Consulteu suplement Hotel Sao Miguel Park 4* amb esmorzar inclòs.

• Trasllats d'arribada i sortida aeroport-hotel-aeroport

• Visita de mig dia a Tuk Tuk.

• Visita de mig dia d'albirament de balenes

• Visita de dia complet a Ginetes amb dinar lleuger.

• Visita de dia complet en jeep a Furnas amb dinar.

• Visita de mig dia en jeep a Sete Cidades.

• Assegurança de viatge.
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*Preus per persona en habitació doble. El preu per nen s'aplica compartint

habitació amb dos adults i és vàlid dels 2 als 11 anys.

Requisits

DNI en vigor. Cal presentar una PCR negativa realitzada un màxim de 72

hores abans del viatge.

PREU ADULT PREU NEN

1.290€ 590€


