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Meio Dia 4 horas Tour
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DURAÇÃO
4 horas.
PICK-UP | DROP-OFF
Incluído entre Ponta Delgada, Ribeira Grande e Lagoa; Todos os pick-up teem 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:
Embarque connosco numa viagem de 4 horas para o interior desta imponente maravilha da
natureza, por entre caminhos épicos e encostas flanqueadas de hortênsias;
Redescubra connosco a lenda que outrora fez desta magnífica criação da natureza, ter sido palco
de uma história lendária, e seu romantesco amor proibido, entre uma princesa e um pastor que,
recusado pelo rei, fez com que os dois enamorados, com as suas lágrimas, formassem as duas
lagoas;
Visite um dos mais emblemáticos miradouros de São Miguel, a Vista do Rei, assim conhecido, por
ali ter estado a 6 de Julho de 1901 o Rei D. Carlos e a Rainha D. Amélia;
Veja por si mesmo a verdejante Lagoa de Santiago, localizada no interior da cratera vulcânica das
Sete Cidades, rodeada por vegetação típica da macaronésia e plantações de criptomérias.
Explore o centro da pacata Freguesia das Sete Cidades situada no interior da cratera, com 800
habitantes.
Paragem no Miradouro do Escalvado, onde, do alto, poderemos admirar os Mosteiros e a Ferraria,
gerados pela força vulcânica desta área.
Aprenda todo o processo do crescimento dos ananases em estufas de vidro, que levam durante 2
anos, a ser gerados.

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 Sete Cidades de meio dia,
About
Us Cidades”
“A lenda da Princesa e do Pastor no Reino
das Sete
A primeira paragem do dia será feita nas Plantações de Ananases para que possa
aprender todo o processo do seu crescimento e ver por si mesmo porque é
considerado o Ananás, o fruto Rei em São Miguel, e dos Açores.

OUTLINE

Seguiremos depois para o Miradouro Pico do Carvão para admirar a vasta extensão
de cones vulcânicos, entre o vulcão das Sete Cidades e o da Lagoa do Fogo,
oferecendo assim uma ampla vista sobre o litoral da costa norte e sul da ilha.
Rumaremos depois a um dos mais emblemáticos miradouros de São Miguel, a Vista
do Rei, assim conhecida, por ali ter estado a 6 de Julho de 1901 o Rei D. Carlos e a
Rainha D. Amélia.

Continuando viagem para o interior da cratera vulcânica das Sete Cidades através
de incríveis estradas flanqueadas de hortênsias iremos parar no Miradouro do
Serrado das Freiras.
Próxima paragem, a verdejante Lagoa de Santiago, localizada no interior da cratera
vulcânica das Sete Cidades, rodeada por vegetação típica da macaronésia e
plantações de criptomérias. Já no centro da Lagoa das Sete Cidades, paragem
obrigatória na ponte que a divide.

Passeio pedestre na pacata freguesia das Sete Cidades com visita à igreja de São
Nicolau. De coração purificado pela natureza, rumaremos em direção ao Miradouro do
Escalvado, situado numa falésia piroclástica onde, do alto, poderemos admirar os
Mosteiros e a Ferraria, gerados pela força vulcânica desta área.
Esta será sem dúvida alguma, as melhores quatro horas de férias em São Miguel,
Açores, após uma visita de meio dia ás Sete Cidades, repleta de lendas e histórias de
encantar.

Redescubra connosco a lenda que outrora fez desta magnífica criação da
natureza, ter sido palco de uma história lendária, e seu romantesco amor
proibido, entre uma princesa e um pastor, que, recusado pelo rei, fez com que
os dois enamorados, com as suas lágrimas, formassem as duas lagoas;

PONTOS DE INTERESSE NESTE CIRCUITO:
Visita á Plantação de ananases;
Miradouro Pico do Carvão;
Lagoa do Canário;
Miradouro Vista do Rei;
Miradouro Serrado das Freiras;
Miradouro da Lagoa do Santiago;
Ponte das Sete Cidades;
Freguesia das Sete Cidades;
Igreja de São Nicolau;
Miradouro do Escalvado

Zona de visita

INCLUÍDO
Guia Local;
Pick-up no seu Alojamento entre Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira
Grande;
Garrafa de água ou refrigerante;
Internet grátis a bordo;
Carregadores disponíveis para, smartphone, tablet, etc;
Guarda chuvas;
Cadeira crianças disponíveis por pedido prévio, tenha atenção que o
uso é obrigatório pela lei Portuguesa até aos 12 anos de idade ou 36
kg;
Tour comentado ao vivo;
4 horas de tour;
Seguro.

29€
por pessoa

Conecte se á internet para aceder as estas
funcionalidades abaixo mencionadas

Reservar já este tour

Ver mais Tours no site
Ligar agora grátis

Conecte se á internet para aceder as estas
funcionalidades abaixo mencionadas

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