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Senderisme a Sao Miguel
Explora el món antic dels volcans a peu. Segueix els orígens de l'illa de Sao Miguel i
experimenta alguns dels deus termals i la natura en estat pur. Aquest programa et
permetrà recórrer alguns dels millors senders de Sao Miguel, caminant des del litoral fins a
l'interior, creuant boscos de ginebres i laurisilva i observant llacs, cascades, cases típiques
i molins. El programa es completa amb una jornada d’albirament de cetacis.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat
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ITINERARI
Dia

Itinerari

1
2
3
4
5
6
7
8

Vol Ciutat d'origen / Punta Delgada
Senderisme a Llac Sete Cidades
Senderisme a Llac do Fogo
Senderisme ruta a Faial de Terra
Observació de cetacis
Excursió Calderes i Llac Furnas
Senderisme a Moinhos do Félix
Vol Punta Delgada / Ciutat d'origen

Àpats

Allotjament

E/D
E/D
E/D
E
E/D
E/D
E

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Maig:
Agost:
Novembre:

23
1, 15
7, 21

Juny:
Setembre:

13, 27
1, 19

Juliol:
Octubre:

4, 25
3, 17

Grup mínim per garantir la sortida: 5 persones  Grup màxim: 16 persones

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Punta Delgada (Illa de Sao Miguel)
Sortida en el vol amb destinació Punta Delgada. Arribada a l'aeroport i trasllat a l'hotel.
Dia 02 | Senderisme a Llac Sete Cidades
Explorarem la part oest de São Miguel. El llac de Sete Cidades és un dels més famosos i
llegendaris de l'illa. Durant la nostra marxa per les senderes, tindrem l'oportunitat
d'aprendre sobre la fauna, flora, història, formació volcànica de l'illa, i per descomptat,
coneixerem la llegendària història d'amor que explica la formació de l'estany. Després de la
caminada, agafarem la carretera per la costa cap al sud per aturar en Ferraria, una zona
molt bonica de bany al mar, on l'aigua salada s'escalfa dins d'una fissura volcànica.
 Caminada: 11 km. Durada: 4 hores

Dia 03 | Senderisme a Llac do Fogo
Aquesta caminada ens porta a un dels llacs més bonics de l'illa i voltants. L'aigua
s'acumula en el fons de la caldera formant un llac. És una activitat molt completa que
permet observar una gran varietat de vegetació endèmica. A l'arribada tindrem la
possibilitat de donar-nos un bany abans o després de l'esmorzar pícnic.
L'entorn de el camí que ens acosta a l'estany és principalment muntanyós (més o menys 2
hores de caminada). Després del dinar, descens per un camí que en alguns trams pot ser
relliscós.
 Caminada: 12 km. Durada: 4'30 hores
Dia 04 | Senderisme ruta a Faial da Terra
Faial da Terra és un petit poble que pertany a Povoação, localitzat al sud-est de l'illa de
Sao Miguel. La nostra caminada comença per una senda empinada i estreta que ens porta
fins Sanguinho - un poble petit que va ser abandonat a principis dels 70 i que ara està sent
restaurat.
La resta del sender és per una zona boscosa, entre densa i variada vegetació, amb moltes
pujades i baixades però curtes.
Finalment arribarem a la cascada de Salt do Prego, on tindrem l'oportunitat de prendre un
bany abans del nostre dinar pícnic. En el camí de tornada, seguirem una senda diferent
però amb similars característiques a l'anada.
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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Quan acabem la caminada tindrem temps per prendre una copa al poble i conèixer a la
gent de el lloc.
 Caminada: 6 km. Durada: 3 hores
Dia 05 | Navegació per a l'observació de cetacis
Durant aquesta activitat tindrà l'oportunitat de veure algunes de les més de 25 espècies de
cetacis que es poden trobar a les Açores.
Tot i que la naturalesa mai ofereix garanties, balenes i dofins són normalment albirades
durant les nostres sortides de mig dia, a més de tortugues, aus marines i altres tipus
d'espècies. Abans de la passejada en vaixell nostres biòlegs donen una explicació sobre
quines espècies es poden veure, mesures de seguretat a bord, com respectar els animals,
normes d'observació i alguns fets històrics.
Durant el viatge cada passatger ha d'usar una armilla salvavides (excepte en el nostre
catamarà). Opció de demanar jaquetes i pantalons impermeables, si fos necessari.

Dia 06 | Excursió Calderes i Llac Furnas
En aquesta excursió sentirem i experimentarem els orígens volcànics de l'illa a Furnas, un
lloc màgic. Començarem per visitar les calderes al costat de l'estany de Furnas, on es
cuina el famós "cozido de Furnas" (un menjar molt especial cuinat amb la calor de la
Terra) i continuem amb una lleu caminada que creua la riera i envolta el llac. Durant
aquesta caminada tindrem l'oportunitat d'apreciar la varietat d'espècies de flora
endèmiques. Continuem fins a la vila de Furnas, amb les seves fumaroles i fonts termals
que contenen aigües de diferents sabors. Per al dinar gaudirem d'un "cozido" en un
restaurant local.
Després de dinar visitarem el jardí botànic centenari Terra Nostra, molt famós per la seva
col·lecció extraordinària de plantes autòctones. A la fi de la visita, tindrem l'oportunitat de
banyar-nos en una piscina d'aigua calenta rica en ferro amb una temperatura de 35-40ºC,
una magnífica experiència. En el camí de tornada a Punta Delgada, farem parades a
diversos miradors de la costa nord i en l'única plantació de te a Europa, on visitarem la
fàbrica i prendrem un te.
Dia 07 | Senderisme a Moinhos do Félix
Sortirem cap a Lomba de Sao Pedro, al municipi de Ribeira Gran per recórrer la costa nord
de l'illa. La caminada comença prop de l'església de Sao Pedro i segueix per un camí de
terra que baixa cap a l'Atlàntic. Les primeres parades seran al mirador de Rocha i la
Cascada de Homem.
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Seguirem cap a l'antic molí d'aigua de Fèlix, les cascades de Teófilo i Gruta, i el pou de la
truita. A la fi de la ruta trobarem algunes fonts que proveïen d'aigua als pobles agrícoles de
la zona, abans de tornar a Ponta Delgada.
 Caminada: 5,5 km. Durada: 2'30 hores

Dia 08 | Vol Punta Delgada / Ciutat d'origen
A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport i embarcament en el vol de tornada. Arribada i fi
dels nostres serveis.

PREUS

PREUS PER PERSONA
 Preu en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
SUPLEMENTS
 Suplement Habitació Individual (01 Jul - 30 Set)
 Suplement Habitació Individual (resta de dates)
 Suplement Sortides de juliol a setembre
 Nit addicional (Hab. Doble) - Sortida 1 setembre
 Nit addicional (Hab. Individual) - Sortida 1 setembre

1.465 €
480
340
110
82
142

€
€
€
€
€

Notes sortides i preus
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 18/05/2021.
Preus basats en vols de TAP via Lisboa. Consultar sortida des d'altres aeroports. Sortides
25/07, 01 i 15/08, i 01/09 són amb vols amb sortida des de Barcelona.
*** La sortida de l'1 de setembre té una nit addicional a Punta Delgada.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.
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INCLOU
 Vols Ciutat d'origen / Punta Delgada i tornada, via Lisboa, amb la companyia TAP, en
classe turista.
 Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
 Transport durant tota la ruta en vehicle ajustat a la mida de el grup.
 Allotjament en hotel a base habitacions dobles amb bany privat.
 Esmorzars i dinars tipus pícnic segons quadre d'itinerari.
 Guia local de parla hispana durant totes les caminades.
 Totes les visites i excursions especificades.
 Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 205 €.

NO INCLOU






Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Visites no especificades a l'itinerari.
Propines i extres personals.
Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en viatge ampliat. Consultar.
Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE
La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 5 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS
Per a aquest programa de senderisme tenim reservades habitacions en un hotel 4* situat a
Punta Delgada. L'allotjament previst - Hotel Do Colegio - es troba situat al centre històric
de la ciutat. És un edifici de segle XIX, antiga casa senyorial que va passar a ser un col·legi
privat, i que va ser completament renovat en 2017. Disposa d'una petita piscina.
COMPARTIR HABITACIÓ
Els preus corresponen a l'allotjament en habitacions dobles.
Es pot disposar d'una habitació individual mitjançant el pagament d'un suplement.
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En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra / es persona / es, pot sol·licitar-se la reserva
com "habitació a compartir".
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Habitació triple: No molts establiments hotelers disposen d'habitacions triples. La majoria faciliten una habitació
doble a la qual s'afegeix un llit suplementari, quedant l'espai lliure i el confort considerablement limitats. Convé
tenir aquest aspecte clar abans de sol·licitar la inscripció en la modalitat de "habitació a compartir".

DOCUMENTACIÓ
Per a nacionals espanyols: Passaport o DNI en vigor.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.

SANITAT
Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID
Actualment, es pot viatjar a Portugal amb test PCR negatiu, obtingut durant les 72 hores
anteriors a l'entrada a país.
Els passatgers han d'emplenar el formulari "Passenger Locator Card (PLCe)" en aquest
enllaç: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.
Per viatjar a Açores, també cal emplenar a l'arribada dels formularis "Health Form upon
arrival at the Azores" i "Draft statement for inter-island travel", o enviar abans de la
sortida el formulari de "Risk Assessment and Early Detection", que es troba a
https://mysafeazores.com/.
Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
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per a l’arribada a Espanya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és
imprescindible per poder arribar a Espanya.
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A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19, o bé un
certificat de recuperació del COVID-19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:






En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el caso de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19 s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció per a SARS-CoV-2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19, publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificat de prova diagnòstica haurà
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats de recuperació del COVID-19, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSCoV-2 i país emissor.

Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.

MOBILITAT REDUÏDA
Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
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Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

TRANSPORT
En aquest viatge no hi ha llargues conduccions ni molts quilòmetres a recórrer. Les
carreteres són molt estretes, no hi ha pràcticament les rectes. Aquestes creuen petites
localitats on hi ha gossos, gallines i altres animals a la mateixa calçada, el que no permet
anar a gran velocitat.

EXCURSIONS I GUIES
Per a grups menors de 5 persones, les excursions seran regulars / compartides amb altres
participants d'altres nacionalitats i guies multilingües. L'ordre de les caminades i activitats
s'adaptarà a la disponibilitat de guies.

EQUIP RECOMANAT
Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
 Bossa de viatge tova o maleta semirígida.
 Petita motxilla (25-30 litres) per portar durant el dia.
 Cantimplora de 2 litres o CamelBak d'igual capacitat.
 Roba còmoda (camises transpirables i pantalons de teixits lleugers).
 Una cosa de roba d'abric (jaqueta paravents o folre polar lleuger).
 Equip en cas de pluja (impermeable, capelina o paraigua).
 Calçat específic per caminar: ha de ser sòlid, subjectar bé el peu i el turmell, i amb
sola antilliscant.
 Sabatilles esportives o calçat còmode, i sandàlies de goma.
 Bastons de senderisme (opcionals, han de facturar a l'avió).
 Banyador -de color fosc-, ulleres de sol, gorra i tovallola lleugera. El bany a les
aigües termals de Furnas tenyeixen una mica els banyadors. Els colors clars queden
tacats de color fang i difícilment aconsegueixen tornar a ser de el mateix color.
 Frontal o llanterna (amb piles de recanvi).
 Protector solar i repel·lent d'insectes.
 Farmaciola personal amb gel desinfectant i medicaments d'ús habitual.
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DIFICULTAT / CONDICIONS DEL VIATGE
El viatge és tranquil i està dirigit a qualsevol persona en un estat de forma acceptable, tot i
que habituada a caminar. Les marxes diàries oscil·len entre 3 i 4 hores, sent de poca
dificultat, ritme tranquil i sense desnivells importants. Durant les caminades es fan
diferents parades.
Cal tenir en compte que el clima d'Açores és humit i la pluja és freqüent durant tot l'any,
de manera que en ocasions ens trobarem amb un terreny mullat, humit i relliscós.
Imprescindible un bon calçat i recomanable uns bastons telescòpics, que ens poden ser de
gran ajuda.
 Temps lliure
Les caminades finalitzen diàriament al voltant de les 16 o 17 hores.
La resta de el temps pot dedicar-se a descansar o a qualsevol de les activitats d'oci o
culturals que ofereix la ciutat: bars, restaurants, clubs de jazz, pastisseries locals, visita
d'esglésies, jardins, el port marítim, el fort de Sao Bras, el mercat da Graça, etc.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
 Banc: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
 6.1. a El client va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència "Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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