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Habitamos um território único, perdido no meio do Oceano Atlântico e da história dos tempos.
Esta ilha, que é a nossa casa – com o seu verde que se estende até perder de vista, com as 

suas lagoas, o clima simultaneamente temperado e húmido (que faz com que haja esta 
aura misteriosa, eternizada em tantos romances) – agrega uma infinidade de dimensões.

Dos sabores tão característicos dos Açores, com os seus chás, as carnes e os 
queijos, os mariscos, até à natureza que nos rodeia e que quase nos engole (os 

vulcões adormecidos com as suas caldeiras e fumarolas, os lagos profundos, o azul 
do oceano cheio de vida e as quedas de água que nos cortam a respiração).

É aqui que permanecemos: no meio de toda a natureza, de 
toda a cultura, das tradições e dos sabores locais. 

Existimos no equilíbrio de todas estas dimensões: entre o que queremos preservar 
das nossas raízes culturais e as possibilidades que o novo mundo nos abre.

Porque, apesar de nos retermos nas tradições, também há uma efervescência na 
vida atual que queremos aproveitar – nos passeios pela cidade de Ponta Delgada 

onde nos deparamos constantemente com arte urbana, nos finais de tarde no Whale 
Watching Bar ou nos inúmeros desportos de aventura que esta ilha oferece.

Queremos partilhar tudo isto consigo.
Esta terra atlântica.

“Aqui só há uma coisa a fazer: não é olhar para fora, é olhar para as almas.” 
Raul Brandão in As Ilhas Desconhecidas

Somos o Octant Hotels 
Ponta Delgada
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Mapa de experiências
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 N 37°42’44.6” | W 25°29’48.9”
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1      Caldeiras da Ribeira Grande
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2    O João e a Gena
 N 37°45’32.9” | W 25°43’24.7”

3    Os herdeiros de Ermelinda Gago 
 da Câmara
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Parta à  
DESCOBERTA
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Dos sabores

Os Açores têm um sabor próprio.

Sabem às colinas férteis que se prolongam por 
toda a ilha, sabem a pimenta da terra e aos chás 
que ainda são produzidos artesanalmente. Sabem 
aos incontáveis licores e doces feitos com receitas 
antigas. Aos queijos fortes e ao bolo lêvedo adocicado, 
aos vinhos vulcânicos, às carnes maturadas e ao leite 
quente das vacas acabadas de ordenhar e que vivem 
livres.

Os Açores sabem a vulcão, ao mar e aos pastos. Têm 
um sabor único, que queremos que descubra.

Todas as experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade. 
Podem sofrer alterações consoante as condições climatéricas e outras 
condicionantes.

Vinhos e queijos: 
Uma combinação perfeita
Deixe-se guiar pelas nossas sugestões.
São quatro variedades de queijos, um vinho branco 
e um vinho tinto. Descubra as diferenças entre eles, 
enquanto lhe explicamos o porquê dessas diferenças, 
quais as castas utilizadas e as características de cada 
uma.
Escolha a prova que mais tem a ver com a sua 
personalidade.

1h  ⁄  Min. 2 pax  
A partir de 45€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Prova de vinhos e queijos, pão e doces.

Camponês por Um Dia
Ser agricultor era e é, sinónimo de uma profissão 
árdua, de contacto com o que a terra nos oferece.
Embarque nesta aventura e conheça os anfitriões Sr. 
Eugénio e Sra. Gorete, na sua casa cheia de vida. No 
final, para além de conhecer a vida na quinta também 
poderá degustar de alguns produtos da mesma.

4h  ⁄  Max. 8 pessoas 
A partir de 95€ /pax adulto e criança 65€ até aos 12 
anos
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, visita na quinta e degustação de produtos 
locais
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Uma Cesta Cheia de Sabores 
A Quinta dos Sabores é um projeto de vida 
que a Inês e o Paulo partilham, com início em 
2002, recuperaram a fazenda no que hoje é uma 
propriedade de 3 hectares com uma produção 
diversificada de hortícolas biológicos.
Esta visita irá proporcionar-lhe o melhor que o espaço 
tem, podendo colher  diversos produtos orgânicos 
criando assim uma pequena cesta para mais tarde 
degustar.
A combinação de ingredientes de elevada qualidade, 
num ambiente acolhedor e intimista é o melhor que a 
nossa terra tem para nos dar.

3h  ⁄  Min. 4 pax   ⁄  Max. 8 pax  
65€ por pessoa
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Um pequeno almoço diferente
Venha visitar as cabras de leite do Sr. Ricardo, onde 
poderá interagir e conhecer todos os animais adultos 
e as suas crias. Tirar leite e alimentar os animais faz 
tudo parte da experiência e claro uma fotografia para 
mais tarde recordar.
Poderá ainda deliciar-se com um pequeno almoço 
típico composto por iguarias tradicionais da nossa 
terra.
Seja curioso e venha descobrir esta extraordinária 
experiência! Os animais estão à sua espera...

3h  ⁄  Min. 2 pax
A partir de 90€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, visita na quinta, prova de produtos 
regionais.
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Das nossas gentes

O que é verdadeiramente único em qualquer sítio? 
Não são só as paisagens, os penhascos junto ao mar 
ou o verde exuberante da floresta. Não é apenas a 
quantidade de quedas de água em que tropeçamos ou 
o clima atípico.

O que define um lugar são as suas gentes. Os modos 
de vida. As rotinas de quem vive o lugar, diariamente, 
como seu. Deixe-nos apresentá-lo às nossas gentes: 
as gentes de São Miguel.

Todas as experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade. 
Podem sofrer alterações consoante as condições climatéricas e outras 
condicionantes.

Quinta da Paródia
A Quinta da Paródia alia a produção agrícola e 
a criação de animais à oferta de um conjunto de 
atividades recreativas e de entretenimento educativo.  
Durante as visitas guiadas a esta quinta pedagógica, 
os participantes têm a oportunidade de interagir 
com diversos animais domésticos, andar de pónei, 
recolher os ovos no galinheiro, executar algumas 
tarefas agrícolas (sazonais) e brincar ao ar livre 
com recurso aos diversos equipamentos de lazer 
disponíveis. 

2h30  ⁄  Min. 5 pax  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 225€ /5 pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, passeio na quinta e pequeno lanche.

À Prova do Vinho
A Quinta da Jardinete é uma pequena propriedade 
familiar com cerca de 5 hectares, que foi 
originalmente plantada em 1989, produzindo vinhos 
de estilo clássico que expressam as qualidades do 
nosso terroir, que é o nosso tipo vulcânico de solos, 
microclima, e gestão de vinhas.
Desde o início só tivemos um objectivo, que é o de 
produzir o melhor vinho possível. 
Venha provar desta tradição tão antiga que se torna 
única no meio do Atlântico. 

2h  ⁄  Min. 6 pax  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 65€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, passeio na Quinta da Jardinete, Prova de 
vinhos e tapas.
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O João e a Gena:
Um dia na quinta
Conheca o João e a Gena, um casal de agricultores 
que tem implementado na sua quinta uma filosofia de 
produção circular, que pretende regenerar os solos de 
uma forma totalmente sustentavel.
Conheça a história deles, veja quais as suas tarefas 
do dia-a-dia, conheca os animais (até pode ordenhar 
as vacas se quiser) e termine com um piquenique leve 
feito com produtos locais.

5h  ⁄  Min. 2 pax   ⁄  Max. 4 pax  
A partir de 95€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, passeio, contacto com o pasto e vacas, 
ordenha e prova de produtos produzidos na quinta.

Regresso às Raízes
Nesta atividade, enquanto faz um passeio pela Quinta 
biológica dos Sabores, terá uma breve explicação 
de alguns vegetais, frutos e ervas aromáticas que 
irão estar a plantar, apanhar ou até mesmo a fazer a 
monda com a ajuda da senhora Inês e do senhor João.
Após a mesma pode desfrutar de uma degustação dos 
produtos regionais preparados pela Quinta.
Venha aprender a ser agricultor e aproveitar de uma 
saborosa degustação de produtos frescos. 

3/4h  ⁄  Min. 4  ⁄  Max. 8 pax  
A partir de 65€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer e degustação de produtos regionais.

Os herdeiros de Ermelinda Gago da Câmara:
A cerimónia do chá
A Fábrica de Chá Gorreana é a mais antiga plantação 
da Europa e está nas mãos da mesma família há mais 
de 200 anos.
Venha connosco visitar esta plantação que não 
contém qualquer herbicidas e pesticidas, sendo um 
produto 100% orgânico.
 Daqui nasce o chá verde e preto com várias plantas e 
frutos que poderá degustar durante a visita. 

2h30  ⁄  Min. 5 pax   ⁄  Max. 8 pax  
A partir de 75€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, visita a plantação e piquenique ligeiro.

A Rainha e as suas Margaridas
O Apiário Margaridas situa-se nos Fenais da Luz, 
numa antiga quinta de produção de vinho onde ainda 
se podem observar as antigas videiras de diferentes 
castas. Hoje em dia, a quinta é habitada pelas 
abelhas Margaridas que visitam a diversidade de 
flores e espécies melíferas que povoam este espaço. 
A apicultora Carolina, uma apaixonada por estes 
seres incríveis irá levar os visitantes numa viagem ao 
Maravilhoso Mundo das Abelhas e quem sabe... pode 
até encontrar a Rainha.

3h  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 4 pax  
A partir de 75€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, workshop de apicultura, acessórios e 
degustação de produtos locais.
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Das quenturas

Os Açores são conhecidos por serem a terra dos 
vulcões, das fumarolas e das águas escaldantes que 
chegam das profundezas. Desta particularidade 
nasceram fontes de águas com características muito 
especiais (algumas delas com propriedades termais).

Os banhos nessas águas são uma experiência 
que, pela sensação de relaxamento que permitem, 
não devem ser deixados de lado. Venha connosco 
conhecer os melhores locais para usufruir das águas 
quentes de São Miguel. 

Todas as experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade. 
Podem sofrer alterações consoante as condições climatéricas e outras 
condicionantes.

As termas das Quenturas: 
O Octant Hotels Furnas ao luar
Quando se desce a encosta para entrar no Vale das 
Furnas somos sempre surpreendidos pelos vapores 
que sobem no ar, resultantes da atividade vulcânica 
intensa que ali existe. 
São um sem número de fumarolas e nascentes a 
expelir águas: umas quentes outras frias, umas com 
gás outras não.
Nesta visita, teremos oportunidade de provar o chá 
dos Açores, o tradicional cozido e as famosas águas 
azedas. Ao mesmo tempo, poderá desfrutar das 
piscinas termais exclusivas do Octant Hotel Furnas.
O jantar no À TERRA, irá ser servido pelo Chef 
Henrique Mouro que irá recebê-lo de braços abertos.

8h  ⁄  Min. 2 pax  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 110€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Passeio pelas Furnas, entrada nas Piscinas Termais e 
jantar no Octant Hotels Furnas.
Visita à Fábrica de Chá Gorreana.

Um banho termal noturno
Comece por visitar o miradouro do Pico do Ferro, 
de onde terá uma vista panorâmica para a cratera 
vulcânica das Furnas. De seguida, descemos para 
um jantar com direito a degustação dos produtos 
regionais e, por fim, poderá deleitar-se com um banho 
noturno.

5h  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 6 pax
A partir de 70€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, guia certificado, passeio pelas Furnas, 
jantar e entrada na Poça da Dona Beija.
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Dos lugares mais exclusivos

Queremos que a sua visita a São Miguel seja uma 
experiência diferente daquela que a maioria dos 
turistas encontra, fora dos roteiros mais comerciais e 
das escolhas mais óbvias.

Para isso selecionámos uma série de atividades 
que poderá fazer e que tornarão esta sua viagem 
inesquecível.

Todas as experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade. 
Podem sofrer alterações consoante as condições climatéricas e outras 
condicionantes.

Vamos tirar uma fotografia!
Venha explorar a ilha de São Miguel sem se preocupar 
com o grande plano. O nosso fotógrafo irá captar 
todos os momentos para mais tarde recordar com 
vontade de voltar. 
Na verdade, uma imagem vale mais que mil palavras.

2h15  ⁄  Min. 1 
Preço sob consulta
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Fotógrafo e fotografias.

Piquenique surpresa
São Miguel tem ainda muitos lugares por serem 
descobertos – vistas incríveis, quedas de água ou 
lagoas onde quase não encontramos ninguém.
E a melhor forma de apreciar alguns desses lugares é 
com um piquenique, quer seja para almoço ou jantar. 
Nós tratamos de tudo: o Chef prepara uma refeição 
gourmet e nós servimo-lo num lugar secreto.

5h  ⁄  Min. 2 pax  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 110€ /pax
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Transfer, piquenique gourmet elaborado pelo Chef e 
bebidas.
Sete Cidades Tour.
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Passeio a caminho das estrelas
Esta é a experiência certa para quem procura um 
momento inesquecível durante a sua visita a São 
Miguel.
Começamos na Vila do Porto Formoso,  de onde 
partimos no trilho da Ladeira Velha, onde avistamos 
paisagens costeiras e visitamos uma antiga terma. 
No final, poderemos apreciar a beleza da cascata 
enquanto saboreamos um jantar piquenique, 
iluminados pelo pôr de sol. 

5h  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 95€ /pax
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Transfer e piquenique confeccionado pelo Chef. 

Pesca desportiva atum e espadarte
O Mar dos Açores é um dos locais preferidos dos 
amantes da pesca desportiva e vamos mostrar-lhe 
porquê. Como nosso mar é influenciado pela Corrente 
do Golfo, a pesca desportiva é um grande sucesso. 
Diversas espécies, durante a sua rota migratória, 
passam pelas nossas águas, como o espadarte e o 
atum.
Os barcos estão equipados com a mais recente 
tecnologia de navegação e segurança. Para uma 
prática mais sustentável, somos apologistas do 
conceito de “pegar e soltar”. Pegamos o peixe para 
observar e tirar fotos e depois o soltamos novamente 
vivo no mar.

4h  ⁄  Min. 1  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 600€ /barco
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Material de pesca e especialista.

O Especial Pôr do Sol na Caloura
A costa sul dos Açores tem várias povoações com 
vistas incríveis.
Faça esta viagem passando pelo Livramento até 
chegar à Caloura.
Aqui, poderá visitar o Convento da Caloura, um local 
exclusivo, onde poderá desfrutar da piscina natural e, 
de um jantar ao pôr de sol com vista para o  Ilhéu da 
Vila Franca do Campo. 
Um jantar especialmente preparado pelo nosso Chef 
Paulo Leite com ingredientes regionais. 

8h  ⁄  Min. 2 pax  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 280€ /pax
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Visita ao Miradouro do Pisão e ao Convento da 
Caloura. Jantar Gastronômico.

Aldeia da Rocha da Relva
A Rocha da Relva é um trilho sossegado do qual 
finaliza-se junto ao mar. É um local onde é possível 
acordar com o canto dos pássaros e o som do mar a 
bater nas rochas.
É também onde existem algumas casas de verão, onde 
as pessoas geralmente vão passar dias com a família 
e animais. Venha desfrutar de um passeio na natureza 
com um piquenique e talvez com sorte um local lhe 
ofereça "vinho de cheiro" produzido nesta mesma 
aldeia.

4h  ⁄  Min. 2 pax  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 95€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Transfer, guia e piquenique.
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Não deixe 
DE VIVER
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Para os mais aventureiros

Todas as experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade. 
Podem sofrer alterações consoante as condições climatéricas e outras 
condicionantes.

Jeep tours
Os nossos guias conhecem todos os recantos, 
estradas, lagoas e trilhos desta ilha, o que tornará a 
viagem única e divertida. 
Esta é, sem dúvida, a verdadeira
experiência de descoberta de São Miguel e você não 
a vai querer perder. Venha explorar as Sete Cidades, 
Lagoa de Fogo, Furnas, Nordeste e Povoação pela sua 
autenticidade e beleza singular.
Ah... e não se esqueça do fato de banho (a qualquer 
momento pode precisar dele!).

3h ou 7h  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 7 pax 
A partir de 40€ /pax (meio dia)
A partir de 70€ /pax (dia inteiro)
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Jeep com condutor e guia certificado.

Passeio de Buggy ou Moto4/ATV
Partimos do Octant Hotel Ponta Delgada em direção 
aos caminhos de terra batida das Sete Cidades ou 
Ribeira Grande.
Prepare-se para sentir os picos de adrenalina.

4h  ⁄  Min. 1  ⁄  Max. 6 pax 
A partir de 80€
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Buggy ou Quad com condutor e guia certificado.
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Canyoning
São Miguel tem inúmeras 
ribeiras. Aventure-se numa delas: 
mergulhe nas águas cristalinas, 
faça rappel nas cascatas e desça 
pelos escorregas naturais que irá 
encontrar pelo caminho.

3h ou 6h  ⁄  Min. 2
A partir de 60€
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Equipamento completo, 
guia, fotos e vídeo da atividade – 
possibilidade de transfer.

Coasteering
Ha lugares e paisagens nos
Acores só acessíveis aos mais
aventureiros.
Escale rochas, descubra grutas
escondidas, salte do topo de
falésias e mergulhe nas águas
fantásticas do Oceano Atlântico.

3h  ⁄  Min. 2
A partir de 65€
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Equipamento completo, 
guia, fotos e vídeo da atividade – 
possibilidade de transfer.

E-bike
Já andou de bicicleta elétrica?
Com varias velocidades e 
preparada para todo o terreno, 
com ou sem guia, esta é a forma 
ideal para explorar a freguesia das 
Sete Cidades (ou outras rotas) e 
aproveitar as fantásticas vistas das 
lagoas e dos vulcões. 

3h ou 7h  ⁄  Min. 2
A partir de 30€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Bicicleta elétrica, capacete, 
equipamento de proteção e atrelado 
para crianças (caso se aplique) – 
possibilidade de transfer.

Mergulho 
O mar dos Açores é um sítio único, 
de águas transparentes, e não 
poderia haver melhor cenário do 
que este para mergulhar ou dar 
os primeiros passos (ou serão 
braçadas?) no mergulho com 
botija. 
Ali vai conseguir observar varias 
espécies de peixes que habitam nos 
Açores ou até mesmo explorar o  
Liberty Ship Dori. 

4h  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 6 pax 
A partir de 95€ /pax
Ideal para:   ⁄   

Inclui: Todo o equipamento de 
mergulho e formação para o mesmo.

Aulas de surf
Já há algum tempo que as ondas 
dos Açores se tornaram famosas. 
Se quer experimentar este 
desporto, porque não começar 
aqui, num destino de eleição para 
tantos surfistas? Aventure-se no 
mar da Praia de Santa Bárbara ou 
das Milícias.

3h  ⁄  Min. 1
A partir de 35€ /pax
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Equipamento completo de surf 
e instrutor.

Passeio de Kayak
Gosta do contacto com a natureza?
Parta de manha a descoberta. Pode
ser uma praia secreta, uma lagoa,  
baía ou até mesmo uma gruta 
apenas acessível por
mar.

3h  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 55€/pax em mar e 10€/
pax em lagoa
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Todo o material de Kayak e guia 
certificado.
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Outras experiências

Todas as experiências estão sujeitas a marcação prévia e disponibilidade. 
Podem sofrer alterações consoante as condições climatéricas e outras 
condicionantes.

Natação com Golfinhos
Entregue-se no nosso mar com as criaturas marinhas 
mais sociais e espontâneas. Encontrar golfinhos 
livres no seu ambiente natural é uma experiência 
única. Serão, com certeza, memórias que guardará 
para o resto da vida. Nos Açores, podemos nadar com 
5 espécies diferentes de golfinhos: roazes, comuns, 
risso’s, pintados e riscados.

3h  ⁄  A partir de 95€

Inclui: Viagem de barco até aos golfinhos e Biólogo Marinho 
a bordo.

Observação de Cetáceos
Seja de catamaran ou num barco semirrígido, o 
destino está traçado: vamos até ao local onde se 
encontram as baleias ou golfinhos.
Ao todo existem 27 espécies de cetáceos diferentes 
que podem ser avistados na costa açoriana, por isso 
prepare-se para encontrar estes animais magníficos!

3h  ⁄  A partir de 60€
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Passeio de barco até às baleias e/ou golfinhos. 
Biólogo Marinho a bordo.
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Passeio de pesca costeira
Ligue-se ao mar e às tradições piscatórias. 
Partimos de barco à procura do melhor peixe dos 
Açores. 
Nós damos-lhe a cana (e também uma mão, que vai 
ser preciso). Depois é só esperar.

4h ou 8h  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 8 pax
A partir de 450€ /passeio
Ideal para:   ⁄    

Inclui: Passeio de barco, todo o equipamento necessário 
para a pesca e água mineral.

Passeio de Veleiro ou Catamaran
Qual a melhor forma de apreciar toda a magnitude 
de São Miguel do que neste passeio, onde poderá 
ver a ilha da mesma forma como ela foi vista pelas 
primeiras pessoas que ali chegaram. 
Os nossos Skippers serão os seus anfitriões nesta 
viagem.

3h  ⁄  4h  ⁄  8h
A partir de 350€ /tour
Ideal para:   ⁄  

Inclui: Passeio de veleiro ou catamaran.

Observação de pássaros 
São muitas as especies de aves que vivem tanto
no mar como na terra do arquipélago dos Acores.
Durante o período das migrações é possível observar
aves da América, Europa, bem como aves marinhas
provenientes dos oceanos Indico e Pacifico.
Para quem gosta de vida animal, esta é sem duvida
uma oportunidade a não perder.

3h  ⁄  Min. 4 pax
A partir de 49€ /pax
Ideal para:   ⁄   

Inclui: Guia de vida selvagem, binóculos, impermeável e 
colete salva-vidas. 

Passeio a cavalo
Escolha o destino – Lagoa das Sete Cidades, Janela 
do Inferno ou Pinhal da Paz – e parta a cavalo para 
conhecer os encantos da ilha de São Miguel.

A combinar  ⁄  Min. 2  ⁄  Max. 4 pax
A partir de 30€ /pax
Ideal para:   ⁄    ⁄    ⁄   

Inclui: Passeio a cavalo, instrutor e equipamento 
necessário.
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1.    Deliciar-se com um Bolo Lêvedo quente ao         
pequeno-almoço.

2.   Perder-se pelas estradas e apanhar um 
engarrafamento de vacas.

3.   Fazer uma caminhada pela Lagoa do Fogo.

4.   Desfrutar do pôr-do-sol enquanto bebe um 
cocktail no Whale Watching Bar.

5.   Descobrir as inúmeras quedas de água da ilha de 
São Miguel.

Dez coisas a não perder 
quando estiver connosco

Política de cancelamento:
Cancelamento com 72h de antecedência não irá ser cobrado qualquer valor da atividade; Cancelamento com 48h de antecedência será 
cobrado 50% do valor da atividade; Cancelamento com menos de 24h será cobrado 100% do valor da atividade.

6.   Chegar à Lagoa das Sete Cidades por um caminho 
secreto.

7.    Relaxar no Spa do Octant Hotels Ponta Delgada 
depois de um dia a explorar a ilha.

8.   Partilhar um prato de lapas e cracas do Oceano 
Atlântico.

9.    Visitar o Vale das Furnas e terminar o dia nas 
termas do Octant Hotels Furnas.

10. Ir até ao Ilhéu de Vila Franca do Campo e 
mergulhar nas águas cristalinas do mar. 



Av. Dr. João Bosco Mota Amaral, 4
9500-771 Ponta Delgada São Miguel

Açores, Portugal
 +351 296 249 900

experience-pontadelgada@octanthotels.com
www.pontadelgada.octanthotels.com

Siga-nos para mais experiências

facebook  ⁄  instagram 
@octant.pontadelgada


