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https://azoresdreamtours.com/


DURAÇÃO
4 horas

PICK-UP | DROP-OFF
Incluído entre Ponta Delgada,
Ribeira Grande e Lagoa.
Todos os pick-up têm inicio entre
as 9:00 e as 9:20 e de tarde,
entre as 14:00 e as 14:20.
Fora das zonas incluídas, pode
acrescer um custo adicional.

50% DESCONTO
Crianças até 10 anos 50%
desconto em todos os passeios.

CANCELAMENTO
Gratuito até 24 horas antes do
inicio do tour.



PRINCIPAIS DESTAQUES:
Visite a fábrica de Cerâmica Vieira na cidade de Lagoa, (visita disponível
de semana entre as 9:00 e as 17:00) fundada em 1862 e que já vai na
quinta geração da mesma família, onde se poderá ver a produção da
faiança com métodos tradicionais de há mais de 150 anos;

Suba connosco até ao Miradouro da Barrosa a 900mt de altitude, o
segundo ponto mais alto em São Miguel, de onde, lá do alto poderá
observar, as 3 cidades de São Miguel, Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira
Grande;

Admire a natureza pura, da exuberante cratera da Lagoa do Fogo com
as suas águas turquesas a partir do seu incrível miradouro da Lagoa do
Fogo;

Relaxe em piscinas naturais de águas termais quentes na Caldeira
Velha. (Entrada não incluída, disponível por opção ou por conta do
cliente);
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Visita à fábrica de licores Mulher de Capote ou a sua loja no centro
da cidade da Ribeira Grande para uma prova de saborosos licores;

Passagem pelo centro histórico da cidade da Ribeira Grande, a
segunda maior de São Miguel.



DESCRIÇÃO:
Após o pick-up no seu hotel ou
alojamento (serviço gratuito,
entre as cidades de Ponta
Delgada, Lagoa e Ribeira
Grande), a partir das 9:00 até ás
9:20, ou de tarde entre as 14:00
e as 14:20, damos início ao
circuito de Lagoa do Fogo, de
meio dia, “ Vulcão Energético ”.



A primeira paragem da nossa excursão, será na fábrica de
Cerâmica Vieira na cidade de Lagoa, (visita disponível de semana
entre as 9:00 e as 17:00) fundada em 1862 e que já vai na quinta
geração da mesma família. Aqui se poderá ver a produção da
faiança com métodos tradicionais de há mais de 150 anos.

Retomando o caminho e em direcção ao segundo ponto mais
elevado da ilha de São Miguel, a 900 mts de altitude, situa se o
miradouro do Pico da Barrosa, de onde se pode avistar a costa
norte com a sua cidade da 
Ribeira Grande e a costa sul 
com a cidade de Ponta Delgada, 
assim como toda a incrível 
cratera da Lagoa do Fogo e seus
 vestígios da sua ultima erupção 
em 1563.

É  a  lagoa  mais  alta  da  ilha  de  São  Miguel  e  as  suas  paredes  apresentam
desníveis  que  atingem  os  300  metros .  A  profundidade  máxima  da  lagoa  situa-se
nos  30  metros .





Descendo pela costa norte, a próxima paragem será no miradouro da
Lagoa do Fogo para admirarmos esta criação da natureza com 30
metros de profundidade, na qual a sua cota de altitude em relação ao
nível do mar, encontra se nos 334 metros e com a sua temperatura
de reservatório geotérmico profundo a cerca de 800 mt. de
profundidade e temperaturas entre 220º e 250º utilizadas para
produção de cerca de 42% da energia eléctrica de São Miguel,
através das centrais Geotérmicas.



Continuando a visita
guiada de meio dia para
a Lagoa do Fogo,
próxima paragem
opcional nas piscinas
naturais de águas
termais quentes no
Centro de Interpretação
Ambiental da Caldeira
Velha. (Entrada não
incluída, disponível por
opção ou por conta do
cliente).





Paragem seguinte, será na fábrica de licores Mulher de Capote ou
na sua loja no centro da cidade da Ribeira Grande para uma
prova de saborosos licores.

Último local de visita da sua excursão, será o centro histórico da
Ribeira Grande.



Dependendo das condições atmosféricas e com vista a melhor potenciar e
assegurar ao máximo a experiência dos nossos clientes, as ordens das visitas

poderão ser alteradas.

PONTOS DE INTERESSE NESTE CIRCUITO:
Visita à fábrica de Cerâmica Vieira na Cidade de Lagoa;
Miradouro Pico da Barrosa 900mt;
Miradouro Lagoa do Fogo;
Caldeira Velha / Piscinas termais de águas quentes /
Centro de Interpretação da Caldeira Velha. (Entrada
não incluída, disponível por opção ou por conta do
cliente);
Visita à fábrica de Licores Mulher de Capote ou a sua
loja no centro da Cidade da Ribeira Grande;
Centro Histórico da Cidade da Ribeira Grande.



Zona de visita



-Guia local;-Guia local;  

-Pick-up no seu Alojamento entre Ponta Delgada, Lagoa e-Pick-up no seu Alojamento entre Ponta Delgada, Lagoa e  

  Ribeira Grande;Ribeira Grande;  

-Garrafa de água ou refrigerante;-Garrafa de água ou refrigerante;  

-Internet grátis a bordo;-Internet grátis a bordo;  

-Carregadores disponíveis para, smartphone, tablet, etc;-Carregadores disponíveis para, smartphone, tablet, etc;

-Guarda chuvas;-Guarda chuvas;  

-Cadeira crianças disponíveis por pedido prévio, tenha-Cadeira crianças disponíveis por pedido prévio, tenha

atenção que o uso é obrigatório pela lei Portuguesa até aos 12atenção que o uso é obrigatório pela lei Portuguesa até aos 12                    

anos de idade ou 36 kg;anos de idade ou 36 kg;  

-Seguro;-Seguro;  

-4 horas de tour;-4 horas de tour;  

-Tour comentado ao vivo.-Tour comentado ao vivo.  

-Entrada na Caldeira Velha para visita ou banho termal.-Entrada na Caldeira Velha para visita ou banho termal.

INCLUÍDOINCLUÍDO

NÃO INCLUÍDONÃO INCLUÍDO

29€
por pessoa 



Conecte se à Internet para aceder às
funcionalidades abaixo. 

Ligar agora grátis

Ver mais TOURS no Website

Reservar já este TOUR

https://wa.me/351919607160
https://azoresdreamtours.com/
https://azoresdreamtours.com/excursoes/lagoa-do-fogo/


Conecte se à Internet para aceder às
funcionalidades abaixo. 

ESTAMOS CONSIGO NAS REDES SOCIAISESTAMOS CONSIGO NAS REDES SOCIAIS
Siga-nos | Comente | Partilhe

WWW.AZORESDREAMTOURS.COM

https://www.facebook.com/azores.dreamtours
https://www.linkedin.com/company/72971290/
https://twitter.com/ADTMarkting
https://wa.me/351919607160
https://www.yelp.pt/biz/azores-dream-tours-lagoa?osq=azores+dream+tours
https://www.instagram.com/azores_dream_tours/
https://www.google.com/search?q=azores+dream+tours&oq=az&aqs=chrome.2.69i59l2j35i39j69i57j0i395i433j46i395i415i424j46i395i433l2j0i395j0i395i433.1773j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://vm.tiktok.com/X23JvJ/
https://www.tripadvisor.pt/Profile/AzoresDreamTours?fid=89e71266-2756-42b2-81d5-3d86f1691123
https://www.youtube.com/channel/UCnR_cN1RK1XWG5e-mp9_iNw
https://azoresdreamtours.com/

