
FAMILY MOMENTS 
BY MALAGUETA

AÇORES

Serviços incluídos
Voos em classe turística operados por Azores Airlines e SATA Air Acores (X,Y,X); Todas as taxas; 2 noites de alojamento no Faial em regime de Meia 
Pensão,1 noite de alojamento no Pico em regime de Meia Pensão; 2 noites de alojamento em São Jorge em regime de Meia Pensão; Transferes in/

out; Circuito privado com acompanhamento exclusivo de guia local; Visitas e Refeições de acordo com o programa; Percurso de ferry- boat para ligação 
entre ilhas do Faial - Pico- S.Jorge; Seguro de assistência em viagem

Serviços não incluídos
Extras de caráter pessoal; Taxas locais quando aplicadas; Tudo o que não conste nos itens incluídos.

Notas importantes
Preços válidos para um mínimo de 2 participantes | Lugares Limitados | Esta oferta está baseada nos custos dos serviços vigentes à data de elaboração 

do programa, pelo que poderá sofrer alterações mediante as disponibilidades no momento da reserva.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE-NOS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO  
AÇORES ESPECIAL FAIAL, PICO E S. JORGE 
6 DIAS/5 NOITES - PARTIDAS DE LISBOA OU PORTO

Categoria Preços p/ pessoa 
em quarto duplo

MALAGUETA LIGHT
DESDE

 898€

Sobre o Circuito

• Circuito Privado c/ 
acompanhamento de guia 
local
•     1 Dia inteiro de visita 
no Faial
•     1 Dia inteiro de visita a 
São Jorge
•     1 Dia inteiro + 1/2 Dia 
de visita ao Pico
•     Pequenos Almoços, 
Almoços e Jantares diários
•     Entradas nos locais a 
visitar
•  

Trilhos para Miúdos e Graúdos, Visita à Gruta das Torres, Whale Watching, Centro de Interpretação do 
Vulcão dos Capelinhos, Rota das Fajãs em Speed-Boat



ITINERÁRIO

Dia 01  - “A Baia do Faial”
Olá a todos a nossa expedição Insular vai começar, estão preparados para o desafio? Está na hora de apertarem os cintos 
ligarem o GPS e partirem nesta aventura.
Comparência no aeroporto de Lisboa/Porto 2 horas antes da partida em direção à ilha do Faial.
Formalidades de desembarque e transporte assistido até ao hotel. Almoço e Tarde Livre.
A Baia da Horta é considerada uma das mais belas do Mundo, um porto histórico com sabor a mar. A marina é uma das mais 
movimentadas, tornando-se bastante conhecida pelos yatistas e aventureiros que deixam as suas pinturas como registo da sua 
passagem. Segundo a Lenda este ato levará a embarcação em segurança até ao seu destino.
A Malagueta Viagens convida os pequenos marinheiros a conhecer esta “galeria a céu aberto” onde o mundo está 
representado através dos mais criativos cenários. Atém da marina, a cidade da Horta tem o seu ponto de encontro no Peter’s 
Café, parem entrem e saboreiem um delicioso gin, para os pequenotes um chocolate bem quentinho. A vista para a montanha 
do Pico é surreal. Uma visita ao Museu da Cidade também pode ser interessante onde poderão contemplar diversas criações 
de artesanato local e peças antigas da arte fotográfica.
Pelo entardecer procurem pelo Porto e deliciem-se com um lindo pôr do sol na praia de Porto Pim.
À noite jantar e Alojamento.

Dia 02 - Os contrastes em tons de azul
Pequeno Almoço no hotel. Em hora a combinar inicio da visita à ilha do Faial ou também designada de ilha Azul devido aos 
vários contrastes de azul nos maciços de hortênsias que “emolduram as casas separam os campos e bordam as estradas.”
Seguimos em direção à Reserva Natural do Morro do Castelo Branco (zona especial de conservação). Ao longo dos anos esta 
formação tem sido sujeita à erosão do Mar sendo um local muito procurado pelas aves marinhas para nidificar, entre elas 
encontramos o famoso Cagarro. (parecido com a gaivota)…
Continuação até ao Varadouro, magnifica Baía com apontamentos de rocha preta ladeada de vinhas e flores. É considerada 
uma zona de Veraneio de excelência com lindas piscinas naturais formadas pelo recorte da “rocha vulcânica”.
Paragem no Parque Florestal do Capelo onde poderão explorar uma reserva natural, densamente arborizada e dona de uma 
paz interior proporcionando agradáveis momentos de lazer para toda a família, os mais pequenos podem libertar toda a 
energia com pinos e piruetas…
Continuação até ao extremo ocidental da ilha onde encontramos o majestoso Vulcão dos Capelinhos, testemunho da ultima 
erupção nos Açores que ocorreu entre 1957/1958. Vão ter uma perceção de superfície lunar, o Centro de Interpretação do 
Vulcão vai transportá-los para as mais modernas técnicas expositivas e multimédia. Os jovens exploradores vão adorar!!
Almoço em restaurante local.
Seguimos em direção à Caldeira na zona central da Ilha, com 400 metros de profundidade e 2 Kms de diâmetro, rodeada de 
uma exuberante vegetação, constitui um dos maiores atrativos da Ilha e está classificada como reserva natural, inserida no 
parque Florestal do Faial o
primeiro destino turístico português galardoado com o prémio (EDEN) European Destination of Excellence . Um pouco mais 
acima encontramos o miradouro do Cabeço Gordo, considerado o ponto mais alto da ilha com 1.043m de altitude e se o dia 
tiver límpido poderão observar todas as ilhas do Triângulo e por vezes a Graciosa..
Vamos iniciar a nossa descida até à Horta sempre a par de paisagens impares da ilha do Pico e por vezes sombreada por São 
Jorge. Paragem na Ponta da Espalamaca e Monte da Guia cujos miradouros oferecem uma rica panorâmica sobre a Cidade da 
Horta e sobre a imensidão do Mar.
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
   
Dia 03 - Trilhos & Companhia
Pequeno almoço no hotel, em horário a combinar transporte assistido até ao porto da Horta para travessia em ferry-boat com 
destino à ilha de São Jorge.
Formalidades de desembarque e inicio deste dia de aventura em Jeep Safari pela cordilheira central da ilha de São Jorge. Quem 
será que consegue subir até ao ponto mais alto da ilha do dragão? Os crescidos ou os pequenitos!!!!
Já tivemos uma introdução agora que já estão no enquadramento da natureza vão fazer uma pequena caminhada até à Fajã do 
Mero, proprietária de ribeiras de
encantar e água em abundância proporcionava diversos cultivos aos habitantes do Norte. Aqui existe um antigo trilho pedestre 
que já está recuperado e servia de acesso à Fajã. Nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março os habitantes da freguesia do Norte 
Pequeno realizavam a “Muda” a Transumância que se praticava também nas ilhas.
Aproveitem a experiência do guia local e deixem-se levar pelas historias de antigamente….
Continuamos até à Fajã da Penedia onde podem explorar as vivências passadas, após o sismo de 1980 a ermida da terra ficou 
demolida, tendo sido reconstruída; ainda hoje se faz uma romaria no ultimo domingo de Agosto servindo as Sopas do Espirito 



Santo a todos os presentes em honra da Santa Filomena.
Lunch Time….. em restaurante local na Fajã do Ouvidor.
A seguir ao almoço retomaremos o jeep safari até ao miradouro da fajã dos Cubres onde poderão observar o “paraíso”.
Continuamos para Sul e descemos até à Fajã dos Vimes onde vão provar o famoso café da vila!!! As crianças estão divertidas? 
Agora é tempo de artesanato com as famosas colchas do ponto alto.
Continuamos o passeio rumo à Vila da Calheta para visitarmos a fábrica de atum de santa catarina herdeira da antiga tradição 
conserveira da ilha de são jorge. Como estamos em modo gastronómico que tal um queijinho da ilha…. Seguimos até à fabrica 
de Lourais onde os mais pequenitos vão ficar impressionados com o tamanho do queijo e os mais crescidos com toda a 
produção.
Agora para descontrair e relaxar a malagueta viagens convida-os a conhecer o parque das 7 fontes na ponta dos rosais. O 
parque está concebido para toda a família, as crianças divertem-se no parque infantil, os papás no circuito de manutenção e na 
descoberta da fauna e flora aí existente.
Ao final do dia regresso ao hotel/turismo rural.
Jantar e alojamento.

Dia 04 - “Sal  e Aventura”
Pequeno Almoço no hotel/turismo rural, em horário a combinar transporte assistido até ao cais da Calheta para saída em 
speed-boat com destino à Ponta do Topo.
Pequenos marinheiros preparem-se vistam o colete porque a ação vai começar.
Esta viagem oferece uma riqueza paisagística inqualificável, percorrendo a rota das fajãs sob o olhar das belas cascatas que só 
são visíveis por mar. O conhecimento dos nossos skipeers fará com que lhe seja explicado detalhadamente todo o percurso. O 
Almoço será servido num restaurante típico numa bela fajã. Apreciem o momento com o som do mar e como pano de fundo a 
beleza da Montanha.
Os mais pequenitos vão adorar e quem sabe ter uma visita inesperada dos amiguinhos golfinhos ou mesmo de uma 
tartaruga!!!
Em horário a combinar regresso ao hotel.
À noite jantar e alojamento.
(possibilidade de fazer um combinado Ponta do Topo em speed-boat com o Trilho à Caldeira de Santo Cristo).

Dia 05 - “Picos de emoção”
Pequeno Almoço no hotel/turismo rural em horário a combinar transporte assistido até ao cais das Velas para ferry-boat com 
destino à ilha do Pico.
Formalidades de desembarque e inicio do tour com acompanhamento de guia local.
Pico é sinonimo de emoção, de vinha e de património. Vamos iniciar a nossa atividade com um agradável Trilho de Lava. 
Pequenos exploradores apertem os atacadores, mochila às costas e sigam a rota!!
Este trilho tem muitas particularidades que todos vão adorar nomeadamente a própria deslocação feita através dos 
enigmáticos campos de lava com diversos desenhos e formas geométricas e o fato de estarem em solo demarcado como 
património mundial da Unesco. Nesta aventura poderão associar uma agradável caminhada à cultura, historia e tradição.
No horizonte a ilha do dragão observa os vossos passos …
Almoço em restaurante local.
Em hora a combinar inicio da visita em direção à Zona da Criação Velha onde irão explorar um Monumento Natural Regional, 
a Gruta das Torres com os seus Tuneis de Lava milenar com mais de 5 km de extensão e com uma cavidade vulcânica que 
permaneceu inalterada ao longo dos tempos. A visita à Gruta é sempre precedida por um breve briefing seguindo-se a entrada 
pelo “Algar da Ponte” que vos irá transportar ao encanto da geologia.
Pequenos e grandes exploradores, o dia já está longo, descansem e desfrutem de um agradável jantar.
Alojamento no hotel/turismo rural

Dia 06 - “À descoberta do Oceano”
Pequeno almoço no hotel/turismo rural. Em hora a combinar transporte assistido em direção às lajes do Pico . Piratas e 
Corsários marcam a historia do povo Açoriano; agora está na hora dos pequenos piratinhas fazerem parte dela e deixarem a 
sua marca, antes do embarque pequeno briefing que abre as portas para este mundo desconhecido.
As lajes do Pico e a costa sul são sem duvida o melhor spot dos açores para observar as amigas baleias e os simpáticos 
golfinhos, com certeza que vos vão proporcionar momentos de ternura e de paixão. Grandes piratas não esqueçam a máquina 
para registar o momento. A Malagueta Viagens em conjunto com o espaço Talassa apostam na proteção do ambiente, juntem-
se a nós nesta aventura e partam à descoberta.
Após o almoço transporte assistido até ao aeroporto do Pico para embarque em Voo da Azores Airlines com destino a Lisboa/
Porto.

Recordamos que: Poderá haver necessidade de ajustar o programa consoante os horários de chegada/partida dos voos. Por 
ser um programa em privado pode solicitar-nos ajustes e/ou alterações de acordo com as suas preferências.


