CONHECER A NATUREZA DE
SÃO MIGUEL

Costa

Comida

Natureza

Os Trilhos dos
Açores

Distância Diária

Duração

7 -14 Km

7 Dias e 6 Noites

www.caminhosdanatureza.pt

Explore a mais bela ilha dos Açores e descubra locais
deslumbrantes!

Os Trilhos dos
Açores

Aventure-se numa inesquecível caminhada, numa perfeita
combinação de natureza, história e diversidade, naquela que é
conhecida como uma das preciosidades naturais - a Ilha Verde! Os
trilhos verdejantes e as paisagens soberbas desenhadas entre as
crateras dos vulcões marcarão uma experiência
inesquecível. Conquiste a Lagoa das 7 Cidades, um dos pontos fortes

PONTOS FORTES

›

Furnas e as suas lagoas de água quente;

›

Pico da ilha de São Miguel e trilhos como a Alameda dos
Plátanos;

›

Plantações de chás da Gorreana;

›

Cozinha tradicional açoreana;

›

Ponta Delgada;

›

A Lagoa das 7 cidades.

da nossa aventura e delicie-se com os pratos regionais e a simpatia
das pessoas que tornam este lugar tão especial!

INFORMAÇÃO DE VIAGEM
Dificuldade

Distância
7-14 km / dia

Alojamento
Superior

Perfil
Subidas e descidas

Duração
7 dias | 6 noites
Início
Nordeste
Fim
Ponta Delgada

MAPA

Dia
1

Ponta Delgada (PDL) - Nordeste

Transfer
1H

Hotel Lince Nordeste

Bem vindo a São Miguel!

Após chegada ao aeroporto Internacional João Paulo II e após formalidades de desembarque, o nosso
guia irá receber o grupo e levá-lo até ao Hotel Lince, no Nordeste. Será dado um pequeno briefing para
acertar pormenores do resto da semana e resto do dia em lazer

Dia
2

Dia
3

Pico da Vara

Transfer
0:30H

Distância
7 km

Transfer
0:10H

Furnas Boutique Hotel

Lagoa do Fogo

Transfer
0:30H

Distância
12 km

Transfer
0:45H

Furnas Boutique Hotel

Primeiro Trilho! Aí vamos nós!

Furnas e as suas lagoas de água quente.

O trilho circular começa e termina na freguesia de Algarvia, município de Nordeste, a 700 m de
altitude. Depois de subir cerca de 1 km através de uma zona de floresta, conseguimos ver a Povoação,
o primeiro lugar a ser povoado na ilha. O trilho segue até atingir o ponto mais alto da ilha de São
Miguel, o Pico da Vara, a 1105 m acima do nível do mar, onde se tem uma vista maravilhosa sobre
quase toda a ilha e uma vista de 360º no topo da montanha. A caminho do hotel, tempo para paragem
para visitar ainda a pitoresca freguesia piscatória, com oportunidade para banho de mar na Praia.

O trilho inicia-se por um caminho de terra batida que sobe por entre mata de eucaliptos, incensos e
conteiras. Um pouco à frente encontram-se exemplares de espadana, planta natural da Nova Zelândia
que era fiada e tecida numa antiga fábrica cujas ruínas ainda se podem visitar. O trilho prossegue em
seguida ao longo de uma levada até chegar à margem da Lagoa do Fogo. As paisagens são sublimes, as
vistas altas, as pastagens, o melhor dos Açores. O regresso a Ponta Delgada inclui visita à zona
balnear da Caloura, com possibilidade de banho de mar, antes do regresso às Furnas.
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Dia
4

Dia
5

Furnas e Gorreana

Transfer
0:30H

Distância
8 km

Transfer
0:30H

Hotel Pedras
do Mar

Sete Cidades

Transfer
0:30H

Distância
7 km

Transfer
0:10H

Casa Hintze ou
Azor Hotel

Os pés no chão e o mar no horizonte.

Lagoas até perder de vista!

O trilho de hoje leva-nos por zonas inóspitas da ilha de São Miguel, pelo meio de matas densas e vistas
panorâmicas. Durante o percurso é possível admirar a tranquilidade de uma das lagoas menos
conhecidas da ilha - Lagoa de São Brás. A seguir o percurso desce por uma paisagem única de
plantações de chá. Irá percorrer caminhos entre as plantas e entrar na mais antiga fábrica de chá de
toda a Europa, a fábrica da Gorreana. Aqui saberá os segredos centenário sobre o processo de fabrico
do chá verde e chá preto. Após a visita, transfer para o Hotel Pedras do Mar e resto de dia livre.

O dia inicia à entrada das Lagoas Empadadas e segue para a Lagoa Rasa antes de subir para um dos
pontos mais altos da ilha – Serra Devassa. Em seguida o trilho segue para a zona da mata do Canário e
da lagoa com o mesmo nome, onde é possível ter uma das melhores vistas sobre o vale das Sete
Cidades. Depois para a Mata do Canário, seguindo o trilho que circunda o topo do complexo vulcânico
até à estrada que desce para a freguesia das Sete Cidades. Após chegada há tempo para relaxar na
pacata freguesia das Sete Cidades. A caminho do hotel, iremos ainda contemplar uma paragem nas
plantações de ananás que se situam perto do hotel e resto dia livre.
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Dia
6

Dia
7

Janela do Inferno

Transfer
0:30H

Distância
7 km

Transfer
0:30H

Casa Hintze ou
Azor Hotel

Partida

Transfer
0:15H

Um dia para aproveitar!

O tempo passa tão rápido quando nos divertimos.

Esta pequena rota circular começa na freguesia de Remédios e atravessa vários túneis ao longo do
trajeto. Passa igualmente por antigos aquedutos que abasteciam a antiga Fábrica de Álcool da Lagoa.
Chegam então a um ponto de interesse particular - a Janela do Inferno - uma parede vertical, rica em
nascentes de água onde é possível avistar tritões em diferentes fases do seu ciclo de vida. O caminho
de regresso passa novamente por alguns túneis escavados na montanha. Após chegada ao hotel,
tempo livre para aproveitar as últimas horas em Ponta Delgada.

Está na hora da partida! O nosso guia vai estar à sua espera no hotel consoante a hora combinada e
levá-lo de volta para o Aeroporto. Esperamos que tenha sido um tour memoráveis e com memórias
inesquecíveis.
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Caminhos da Natureza

Contactos: +351 218 011 595
+351 962 543 298
Email: info@caminhosdanatureza.pt

Morada: Nirvana Studios, Estrada militar 66, 2730-266

Barcarena, PORTUGAL
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Os nossos programas são
desenhados para amantes de
natureza e aventura.
Experiências maravilhosas
estão garantidas. Não nos
responsabilizamos por efeitos
secundários que podem
incluir: momentos de
felicidade extrema, sensações
de liberdade e desejo de
continuar a usufruir dos
nossos produtos.

