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05 d’abril de 2021

• Gaudiràs d’una ruta amb cotxe, en un itinerari

personalitzat per les illes de São Miguel i Flores,

amb passejos de senderisme fàcils i aptes per a

totes les condicions físiques.

• Ens acompanyarà un guia biòleg durant tot el

viatge i viatjarem en grup reduït de 6 a 9 places.

• Descobriràs un verger de camps color maragda,

banyat per l'Atlàntic i beneït per una calma que

sembla d'un altre món.

• Gaudiràs de les vistes en São Miguel, l'illa

principal de l'arxipèlag portuguès. Protagonitza

una estampa tan perfecta que fins els més

escèptics començaran a creure en l'existència

d'alguna mena de divinitat.

• T'endinsaràs en una naturalesa exuberant,

impressionants penya-segats i platges de sorra

negra, el contrast de la calor de les aigües

termals amb la frescor de l'oceà i coquetes

ciutats tallades en basalt com Ponta Delgada.

7 dies / 6 nits

Perquè t’encantarà

A mig camí entre Europa i Amèrica emergeix en ple Atlàntic aquest arxipèlag macaronèsic format per 9

illes pertanyents a Portugal. Són illes petites, de relleus suaus sempre verds, on la naturalesa ha volgut

dotar a cadascuna d'elles d'un segell propi. Totes comparteixen com a denominador comú un paisatge

volcànic poderós. No en va, formen en conjunt el “Geoparque Azores”. Les Azores tenen aquesta

atmosfera especial de les ínsules, aquest atractiu que fa irresistible a les terres volcàniques, aquesta

dualitat entre la calor de la Terra i la serenitat de la mar que et fa qüestionar tot i entendre-ho alhora.

Azores, entre la calor de la 
terra i la serenitat del mar

1.115€
p.v.p per persona



Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 89 de Barcelona. CIF: B63913586

Serveis inclosos
• Trasllats segons programa en vehicles de 6-9 places.

• Guia bioleg acompanyant durant tot el recorregut.

• 6 nits d’allotjament en hotels 4* (3 nits a Sao Miguel i 3 

nits a Flores)

• Règim d’allotjament i esmorzar

• Visites a São Miguel:

- Sortida amb barca per a un albirament de cetacis i 

fauna marina

- Recorregut per Lagoa das Furnas amb visita a zona 

fumaroles i al mirador de Pico de Ferro

- Recorregut per la Reserva natural da Lagoa do Fogo

- Bany en aigües termals naturals

• Visites a Flores:

- Recorregut per Lagoa Negra & Comprida, Lagoa 

Rasa & Funda

- Visita a les cascades Pozo da Ribeira i Pozo do 

Bacalhau

- Relax a la platja Faja Grande

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Consulti directament amb ServiTravel en cas de 

necessitar transport regular des de les seves ciutats

d’origen.

• Vols internacionals a Sao Miguel

• Vols interns (desde 170€)

• Contratación de un seguro de cancelación por 36 €.

• Suplemento Individual 340 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

ALLOTJAMENTS: En tots els nostres tours i circuits

utilitzem allotjaments singulars i/o hotels i cases

rurals. La major part de les vegades reservats en

exclusiva. Tots els establiments testats i amb certificat
de COVID-free.

COTXES PROPIS: Fem servir cotxes limitats a 6 o 9

places, acompanyats amb un guia. Ens permet tant

garantir la seguretat del grup com la total llibertat de
moviments

MATERIAL I NETEJA: Durant les sortides comptem

amb una farmaciola sanitària, alcohol i gels

desinfectants, així com guants i mascaretes per

complir amb les recomanacions de prevenció i sanitat.

Els vehicles seran esterilitzats amb una làmpada
ultraviolada dos cops al dia.

GRUPS REDUÏTS: 

Grups reduïts, entre 6 i 14 persones en 2 furgonetes, 

amb guia acompanyant i un guia local. Animador 
infantil a partir de 6 nens 

GARANTIA: ServiTravel complirà amb la normativa

actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles

altres que poden ser imposades per les autoritats

competents en cada moment i en cadascuna de les
ciutats, comunitats i regions visitades.

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/


Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 89 de Barcelona. CIF: B63913586

DIA

3
SÃO MIGUEL - RESERVA NATURAL LAGOA DO FOGO

Esmorzar a l'hotel. Després d'aquest, ens disposarem a efectuar un recorregut pels principals
miradors i cràters del Paisatge Protegit das Sete Cidades, on la bellesa natural d'aquesta
ínsula aconsegueix el seu cim. La ruta per carretera fins al Mirador de vista do Rei, on els
senyals que adverteixen que “les vaques també manen aquí” són freqüents, ens regalarà uns
paisatges de postal. A la tarda continuarem gaudint amb noves panoràmiques com la Reserva
Natural de Lagoa do Fogo, on en finalitzar el dia ens recrearem amb el relax que ofereixen
els gorgs termals naturals. Retorn a l'hotel i allotjament.

DIA

1
CIUTAT D'ORIGEN – SÃO MIGUEL

Arribada a l'aeroport de São Miguel. procedent des de la teva ciutat d'origen, i trobada amb el
guia a l'hora indicada per a traslladar-nos a l'hotel seleccionat i efectuar el check in.
Disposarem de temps per a descobrir i passejar per aquesta meravellosa illa. São Miguel, l'illa
més gran, està recoberta de frondosos boscos subtropicals de tal forma que li ha fet guanyar-
se el sobrenom d’Ilha Verde, a més, compta amb dos llacs preciosos i aigües termals a la Vall
de Furnas. Descobriràs impressionants costes amb penya-segats i platges de sorra negra, el
contrast de la calor de les aigües termals amb la frescor de l'oceà i coquetes ciutats tallades en
basalt com Ponta Delgada, la capital de l'arxipèlag. Retorn a l'hotel i allotjament.

DIA

2
SÃO MIGUEL - LAGOA DAS FURNAS

Esmorzar a l'hotel. Al matí sortirem per a efectuar una observació de cetacis. Després de
gaudir del meravellós albirament de balenes efectuarem un recorregut per Lagoa das Furnas
amb visita a zona fumaroles. A l'hora de dinar tindrem l'oportunitat de provar el típic “cocido”
das Furnas i relaxar-nos en els gorgs termals. Acomiadarem la tarda gaudint de les vistes que
ens regala el Mirador de Pico de Ferro, on podrem gaudir d'una vista única del grup central
de l'arxipèlag. Retorn a l'hotel i allotjament.

Ciutat de Origen Sao Miguel

Sao Miguel Sao MiguelLagoa das Furnas

Sao Miguel Sao MiguelReserva Natural Lagoa do fogo
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DIA

4
SÃO MIGUEL – ISLA DE FLORES

Esmorzar a l'hotel. Al matí ens dirigirem a l'aeroport per a prendre un vol intern que ens
portarà a l'Illa de Flores. Aquesta illa és d'origen volcànic, i presenta un territori muntanyenc
solcat per valls profundes. El seu pic més alt aconsegueix els 914 metres, anomenat el Morro
Alto. Els breus fluxos d'aigua formen nombroses cascades, i les seves costes es caracteritzen
per alts penya-segats. Visitar Flores significa entrar en un món tranquil i pacífic, allunyat anys
llum del caos de les ciutats i de la vida frenètica, fet de passejos, naturalesa i paisatges
impressionants. Allotjament.

DIA

5
ILLA DE FLORES – LAGOA NEGRA & COMPRIDA – LAGOA RASA

Esmorzar a l'hotel. Al matí ens disposarem a efectuar un recorregut pels principals paisatges
protegits de l'illa: Lagoa Negra & Comprida i Lagoa Rasa & Funda, fent una ruta de
senderisme senzilla per aquests magnífics espais naturals. Hi ha illes que simplement amb el
seu paisatge ja són un plaer visual. L'Illa de Flores amb els seus llacs, boscos de laurisilva,
piscines naturals, cascades, miradors, platges i mosaics de tonalitats verdes és una d'elles.
Reserva de la Biosfera des de 2009 tota l'illa compon un hàbitat sorprenent. En la zona central
de Flores els antics cràters volcànics són llacs (lagoas) amb colors que s'atenuen amb el
benvolgut sol. En la costa coves, illes foradades i penya-segats. A la tarda tornarem al nostre
hotel. Allotjament.

Sao Miguel FloresIsla de Flores

Flores FloresLagoa Negra i Lagoa Rasa

DIA

6
ILLA DE FLORES – POZO DA RIBEIRA – POZO DO BACALHAU

Esmorzar a l'hotel. Sortirem per a dedicar el dia a conèixer les cascades més espectaculars
de l'Illa: Pozo da Ribeira i Pozo do Bacalhau. Aquesta illa és un prodigi si parlem de
cascades, existeixen desenes. El passeig pel bosc ens condueix a un lloc màgic, un pou on
convergeixen múltiples cascades. A l'hora de l'esmorzar ens dirigirem a Faja Grande que,
malgrat ser un poble, és un dels nuclis més animats de Flores, tindrem tota la tarda per a
gaudir del lloc i de la seva platja. Retorn a l'hotel i allotjament.

Flores Flores Pozo da Ribeira i Pozo do Bacalhau
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INFORMACIO IMPORTANT

Vols a Sao Miguel i retorn NO inclosos. 

Desde Servitravel et podem gestionar el transport regular des de la teva
Ciutat d’origen fins el punt de sortida.

DIA

7
ILLA DE FLORES – SÃO MIGUEL – CIUTAT D'ORIGEN

Esmorzar a l'hotel. Al matí ens dirigirem a l'aeroport per a prendre el vol a São Miguel i
posterior enllaç per a tornar a la nostra ciutat d'origen via Lisboa o Porto.

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

Hotel Pestana 4* SÃO MIGUEL

Hotel Inatel 4* FLORES

FLores Ciutat d’OrigenSao Miguel

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.


