2 NOITES + 1 REFEIÇÃO

3 NOITES + 3 REFEIÇÕES*

PREÇO PAX.
em quarto duplo

PREÇO PAX.
em quarto duplo

104€

180€

94€

165€

94€

165€

CONDIÇÕES
•

Promoção em quarto duplo, com pequeno-almoço, e refeição de meia pensão por pessoa (sem
bebidas incluídas) - almoço ou jantar. Possibilidade de adicionar uma atividade turística por 30€ preço por adulto (atividades na página seguinte); ou ainda o Rent-a-Car (sob consulta). Upgrade
gratuito para quarto superior. Consulte a Central de Reservas para obter mais informações sobre
as datas pretendidas, valor de outras tipologias de quartos ou condições para períodos de estadia
mais longos.

•

Oferta válida para residentes nos Açores. No momento da reserva será solicitada a morada do
hóspede para confirmação de residência nos Açores.

•

Válido para estadias até 30/09/2020. Reservas até 28/09/2020, exclusivamente através do email
centraldereservas@azorishotels.com ou do telefone 296 307 400.

•

IVA incluído à taxa legal em vigor. Não acumulável com outras campanhas ou descontos e ofertas
em vigor.

•

Não reembolsável em caso de cancelamento. Possibilidade de alteração até 15 dias antes da data
de check-in. O pagamento do valor total será solicitado para confirmação da reserva.

•

*Produto elegível ao apoio da campanha Viver os Açores. Saiba mais aqui:
https://viverosacores.azores.gov.pt/

MAIS INFORMAÇÕES E RESERVAS
centraldereservas@azorishotels.com | 296 307 400

ANIMAÇÃO TURÍSTICA

PONTA
DELGADA

Passeios de Bicicleta ½ dia – Sete Cidades
DESCRIÇÃO
O passeio desenvolve-se no interior da caldeira vulcânica do complexo das Sete Cidades,
em terreno maioritariamente plano e pouco acidentado.
CONDIÇÕES
Crianças apenas a partir dos 6 anos e até aos 11 anos.
Equipamento: Calçado adequado, roupa confortável, casaco leve, t-shirt ou camisola extra, água, reforço
alimentar, protetor solar, chapéu, óculos de sol e mochila.

PREÇO

Adulto: 30€ por pessoa | Criança: 18€ por pessoa

Canoagem ½ dia - Furnas
DESCRIÇÃO
Canoagem na Lagoa das Furnas contemplando a paisagem e a tranquilidade deste local
bucólico.
CONDIÇÕES
Sem transporte ao local. Canoa para 2 pessoas + 1 criança.
Crianças apenas a partir dos 6 anos e até aos 11 anos.
Equipamento: Fato de banho, calçado prático que se possa molhar, toalha, chapéu, protetor solar, mochila,
reforço alimentar, água e uma muda de roupa.

PREÇO

Adulto: 30€ por pessoa | Criança: 13€ por pessoa

Passeios Pedestres ½ dia – Sete Cidades
DESCRIÇÃO
Trilho com cerca de 5 kms com início junto à entrada da Mata do Canário e permite
conhecer as várias lagoas e zonas húmidas da parte oeste da ilha de S. Miguel.
CONDIÇÕES
Crianças apenas a partir dos 6 anos e até aos 11 anos. A realização das atividades
encontra-se sujeita às condições meteorológicas.
Equipamento: Calçado adequado a caminhada (botas de caminhada), roupa confortável, casaco leve, t-shirt ou
camisola extra, água, reforço alimentar, protetor solar, chapéu e mochila.

PREÇO

Adulto: 30€ por pessoa | Criança: 16€ por pessoa

TERCEIRA

Passeio de ½ dia pelo interior da Ilha
DESCRIÇÃO
Passeio de aventura em veículo todo o terreno para explorar o interior da ilha Terceira
onde estão presentes os vestígios da atividade vulcânica, por montanhas e serras, onde se
percebe o modo como o Homem moldou a ilha.
Opção de incluir a visita ao algar do Carvão (bilhete não incluído).
CONDIÇÕES
Mínimo de 2 participantes. Crianças: até 2 anos não pagam | 3 aos 11 anos têm 50% de
desconto | 12 anos ou mais pagam a totalidade.
É possível adaptar e personalizar de acordo com o gosto e desejo de cada cliente.
PREÇO

FAIAL

Adulto: 30€ por pessoa | Criança: 15€ por pessoa

Vulcões do Faial
DESCRIÇÃO
Esta expedição irá levá-lo a uma das melhores atrações do Faial: o Monumento Natural do
Vulcão dos Capelinhos ou a Reserva Natural da Caldeira do Faial.
CONDIÇÕES
Mínimo de 2 participantes. Crianças: gratuito até aos 12 anos
PREÇO

30€ por pessoa

Cavernas e Vulcões - Passeio de Barco (1h30)
DESCRIÇÃO
Grutas, Falésias, Crateras e Vulcões farão o cenário deste passeio onde poderá ver a ilha
do Faial ou Pico a partir do mar e cruzar-se com animais marinhos.
CONDIÇÕES
Mínimo de 2 participantes. Crianças: dos 4 anos aos 12 anos.
PREÇO

Adulto: 30€ por pessoa | Criança: 10€ por pessoa

Visita à Colónia de Cagarros – saída noturna (1h a 2h)
DESCRIÇÃO
Uma experiência noturna em terra, que inclui uma visita à colónia da mais emblemática
ave dos Açores, o Cagarro.
CONDIÇÕES
Mínimo de 2 participantes. Crianças: gratuito até aos 12 anos
PREÇO

30€ por pessoa

Observação de Baleias e Golfinhos - Passeio de Barco
DESCRIÇÃO
Observação de cetáceos detetados a partir de terra em embarcação do tipo semirrígido.
CONDIÇÕES
Condições válidas até 31 Outubro, caso haja saídas de barco. Crianças: dos 4 aos 12 anos.
PREÇO

Adulto: 30€ por pessoa | Criança: 10€ por pessoa

