


FÉRIAS
COM EMOÇÃO
THRILLING
VACATION
Sabemos que neste momento, o mais importante 
para si são as suas férias. A pensar nisso, as Ilhas 
do Grupo Central recebem-no de braços abertos…e 
de mangas arregaçadas para que tudo seja perfeito. 
Queremos que as suas férias sejam absolutamente 
inesquecíveis e repletas de emoção. Elaboramos 
um plano de actividades, onde encontrará diversas 
formas de ver, sentir e conhecer as Ilhas do Grupo 
Central. Venha daí!

We want that even after you leave, Central Group 
Islands will forever remain in your heart and memory 
as a truly special vacation. So, we’ve set up a plan 
of activities where you can find multiple ways to see, 
feel and embrace Central Group Islands. Join us!



ILHA DO FAIAL
FAIAL ISLAND



Depois de um briefing sobre o manuseamento do equipamento a utilizar, das 
técnicas de respiração e comunicação subaquática, o instrutor de mergulho 
convida-o a acompanhá-lo para observar a beleza imparável dos fundos dos 
mares dos Açores. Saída de barco até ao local de mergulho.

After a briefing about equipment handling, breathing techniques and underwater 
communication, the diving instructor invites you to join him and experience the 
limitless beauty of the bottom of the sea. Boat trip to the diving spot.

Dive Azores
(Licença Operador Marítimo-Turístico n.º 8/2004)
(Tourism Sea Operator Licence No. 8/2004)

• Tel./ Phone: (+351) 967 882 214
 ou/or (+351) 912 585 803
• E-mail: info@diveazores.net  
• Duração/ Duration: Meio dia/ Half-day
• Preço/pessoa Price/person: 60€ / pax. Inclui aluguer de 

embarcação com skiper, monitor e todo o equipamento 
necessário/ €60 per person (includes rental of a boat 
with skipper, monitor and all necessary equipment) 

Baptismo de Mergulho
Diving Iniciation



Curso de mergulho
Diving Course
Curso composto por 5 sessões teóricas, 5 sessões em águas confinadas 
e 4 mergulhos no mar com saída de barco.

A course consisting of five theory classes in enclosed waters and four sea 
dives with a boat trip.

Dive Azores
(Licença Operador Marítimo-Turístico n.º 8/2004)
(Tourism Sea Operator Licence No. 8/2004)

• Tel./ Phone: (+351) 967 882 214
 ou/or (+351) 912 585 803
• E-mail: info@diveazores.net  
• Duração/ Duration: 7 dias no mínimo/ 7 days minimum
• Preço/pessoa Price/person: 370€, preço inclui aluguer 

de todo o material necessário/ €370 (includes rental of 
all necessary equipment)



Mergulho
Scuba-diving
O mar dos Açores caracteriza-se por uma visibilidade surpreendente, com 
temperaturas que variam ao longo do ano entre os 17º e os 23ºC, onde o azul 
tem uma tonalidade única e onde se pode encontrar uma fauna e flora muito 
variadas. O fundo do mar dos Açores é extremamente variado, sendo possível 
realizar diversos tipos de mergulho.

The sea of the Azores is characterised by the amazing visibility it provides, 
with temperatures varying throughout the year between 17º and 23º C. Here 
the colour blue has a unique tone and one can find a new world of diving. Due 
to the volcanic origin of the Azores, the sea floor here is extremely varied and 
one can perform several kinds of dives.

Dive Azores
(Licença Operador Marítimo-Turístico n.º 8/2004)
(Tourism Sea Operator Licence No. 8/2004)

• Tel./ Phone: (+351) 967 882 214
 ou/or (+351) 912 585 803
• E-mail: info@diveazores.net  
• Duração/ Duration: 2h – 4h
• Preço/pessoa Price/person: 35€, inclui aluguer de 

embarcação com skiper, monitor, enchimento de 
garrafa e lastro/ €35 (includes rental of a boat with 
skipper, monitor, filled bottle and ballast) 45€, inclui 
aluguer de embarcação com skiper, monitor e todo o 
equipamento necessário/ €45 (includes rental of a boat 
with skipper, monitor and all necessary equipment)

Turangra – Viagens e Turismo 
Alvará nº 01/1996 
Licence no. 01/1996

• Tel./ Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/ 

isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration:1h - 2h
• Preço por pessoa/ Price/person 35€/ pax



Hortacetáceos 
Licença Marítimo-Turística nº 02/2008
Licence no. 02/2008

• Tel. / Phone: (+351) 292 391 940
 ou/or (+351) 292 391 942 ou/or (+351) 965 650 452
• E-mail: info@hortacetaceos.com
• Duração/Duration: 3 – 4h
• Preço/pessoa Price/person: 55€/ pax
• Preço por criança/ Price per children: Grátis (crianças 

dos 0 aos 4 anos); 35€/ pax (crianças dos 5 aos 12 
anos) / Free (children from 0 to 4); 35€/ pax (children 
from 5 to 12 years old)

• Preço para grupo/s Price for groups: 50€/ pax (grupos 
de 4 a 10 pessoas) 45€/ pax (grupos mais de 10 
pessoas) / 50€/ pax (groups from 4 to 9 people) 45€/ 
pax (groups with more than 10 people)

Turangra – Viagens e Turismo 
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./ Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 50,00€/ pax

© Base Peter Zee

Observação de Cetáceos
Cetacean Observation
A antiga actividade de caça à baleia, praticada nos Açores como meio de sub-
sistência, foi substituída pela actividade turística de observação de cetáceos. 
A situação geográfica das Ilhas, em pleno Oceano Atlântico, contribui para a 
ocorrência de espécies de cetáceos em migração.

The ancient activity of whale hunting, practiced in the Azores as a means of 
support, has been replaced by the tourism activity of cetacean observation 
(whale watching). The mid-Atlantic location of the Azores, contributes to the 
presence of migrating species of cetaceans. 

Base Peter Zee 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2004
Licence no. 01/2004

• Tel. / Phone: (+351) 292 391 814
 ou/or (+351) 292 292 327 ou/or (+351) 292 392 027
 ou/or (+351) 292 391 327
• E-mail: peter.pt@mail.telepac.pt
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 55€/ pax
• Preço por criança/ Price per children: Grátis (crianças 

dos 0 aos 4 anos); 40€/ pax (crianças dos 5 aos 12 
anos) / Free (children from 0 to 4 years old); 40€/ pax 
(children from 5 to 12 years old)

• Preço para grupos/ Price for groups: 50€/ pax (grupos 
de 4 a 9 pessoas) 45€/ pax (grupos mais de 10 pessoas) 
/ 50€/ pax (groups from 4 to 9 people) 45€/ pax (groups 
with more than 10 people)  



Aluguer/Passeio de BTT 
Mountain Bike: Rent & Rides
Alugue uma bicicleta e vá até à Caldeira, o topo da ilha, aproveitando para 
passear, a pé ou de bicicleta. Regresse à Horta de bicicleta.

Rent a bicycle and ride to the Caldera, the top of the island, and use the 
opportunity to walk or ride in this beautiful scenery. Return to Horta by 
bicycle.

Base Peter Zee 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2004
Licence no. 01/2004

• Tel. / Phone: (+351) 292 391 814
 ou/or (+351) 292 292 327 ou/or (+351) 292 392 027
 ou/or (+351) 292 391 327
• E-mail: peter.pt@mail.telepac.pt
• Duração/Duration: variável/ varies
• Preço/pessoa Price/person: 15€/ pax



Passeios a Cavalo
Horse Backriding
Venha apreciar a natureza, com vistas deslumbrantes sobre a terra e sobre o 
mar.

Come appreciate nature with fascinating views of the land and sea.

Turangra – Viagens e Turismo 
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./ Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 1h
• Preço/pessoa Price/person: 48,72€/ pax



Jipe Tours
4x4 Tours
Passeie pela ilha, apreciando as mais belas paisagens e observando as típicas 
aldeias da ilha.

Take a tour of the island in a 4x4 appreciating the most beautiful scenery and 
seeing the typical villages.

Hortacetáceos
Licença Marítimo-Turística nº 02/2008 
Licence no. 02/2008

• Tel. / Phone: (+351) 292 391 940
 ou/or (+351) 292 391 942 ou/or (+351) 965 650 452
• E-mail: info@hortacetaceos.com
• Duração/Duration: 3 – 4h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/ pax

Turangra – Viagens e Turismo 
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./ Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 57,60€/ pax

© Hortacetáceos



Volta à Ilha - Capelinhos
Excursion around the Island - Capelinhos
Partida em direcção à cratera da Caldeira, passando pelo Vale dos Flamen-
gos. Continuação até ao vulcão dos Capelinhos. Regresso à cidade da Horta, 
desfrutando de uma linda vista sobre o Vale dos Flamengos e todo o lado sul 
da ilha. Paragem na Espalamaca com vista sobre a cidade.

Departure to the Caldeira through Vale dos Flamengos; Continuing to Capelin-
hos volcano where the participants have the opportunity to know some of its 
history, occurred in 1957. Return to Horta by the South Coast.

Turangra – Viagens e Turismo 
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./ Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: meio-dia/ half day
• Preço/pessoa Price/person: 35€/ pax



Meia Volta à Ilha
Half-day Excursion around the Island
Excursões em autocarro, carrinha ou carro privado, visitando as maiores be-
lezas da ilha. Poder-se-á organizar também visitas à medida do cliente.

A variety of excursions by motor-coach, minivan or private car be offered ei-
ther regular or tailor made to the client’s needs.

Top Atlântico – DMC Viagens
e Turismo, SA
Alvará nº 1198/2004
Licence no. 1198/2004

• Tel. / Phone: (+351) 292 208 140
• Duração/Duration: Meio-dia/ Half-day
• Preço/pessoa Price/person: desde 80€/ pax/ from 

80€/ pax



Volta à Ilha
Full Day Excursion around the Island
Conheça a realidade histórica, cultural, social e económica da ilha, 
atravessando-a de um lado ao outro.

Get to know the historical, cultural, social and economic realities of the island 
by crossing the island from one end to the other.

Top Atlântico – DMC Viagens
e Turismo, SA
Alvará nº 1198/2004
Licence no. 1198/2004

• Tel. / Phone: (+351) 292 208 140
• Duração/Duration: Dia inteiro/ Full day
• Preço/pessoa Price/person: desde 115€/ pax/ from 

115€/ pax





ILHA GRACIOSA
GRACIOSA ISLAND



Aluguer de Caiaques Individuais
Individual Kayak Rental
O Oceano Atlântico é um local de eleição para recreio e lazer, fruição com 
a natureza e prática de desportos náuticos. O passeio poderá ser uma 
maneira de conhecer “por dentro” o mar e a ilha vista do mar, com paisagens 
deslumbrantes.

The Atlantic Ocean is the preferred site for recreation and leisure bringing 
satisfaction with nature and nautical sports. The trip can be a way of discovering 
the sea from within and the island from the sea with dazzling scenery.

Nautigraciosa/ Divingraciosa
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: Meio-dia ou 1 dia/half-day or 1 day
• Preço/pessoa Price/person: Meio-dia 15€/caiaque; dia 

inteiro 20€/ caiaque/ Half-day 15€ per kayak/ Full day 
20€/ per kayak

© Nautigraciosa  © Nautigraciosa  © Nautigraciosa



Caiaque Duplo ou Triplo
Double or Triple Kayak
Conheça as maravilhosas vistas da Graciosa a partir do mar, visitando locais 
de eleição e saboreando o sabor e o cheiro das águas do Atlântico.

See the marvellous scenery of Graciosa from the ocean, visit spots of your 
choosing and taste the flavour and smell of the Atlantic waters.

Nautigraciosa/ Divingraciosa 
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: Meio-dia ou 1 dia inteiro/
 half-day or full day
• Preço/pessoa Price/person: Meio-dia 22€/ dia/ 

caiaque/ Half-day 22€ day/kayak; Dia inteiro/ 30€/ dia/ 
caiaque/ Full day 30€ day/kayak

© Nautigraciosa



Canoagem: Passeios em Locais Especiais
Canoeing: Trips to Special Places
As Ilhas Açorianas proporcionam agradáveis passeios de caiaque pela 
interessante linha de costa que apresenta formações geológicas diversificadas, 
pelas baías amplas e protegidas dos ventos e pelos ilhéus de origem vulcânica, 
localizados nas proximidades.

The Azores provide enjoyable kayak trips thanks to their interesting shorelines 
and diverse geological formations, where you can wander through wide and 
wind-sheltered bays and visit nearby volcanic islets. 

Nautigraciosa/ Divingraciosa
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: depende dos locais a visitar/ 

depends on the places to visit
• Preço/pessoa Price/person: Sob Consulta/ By request

© Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa



Mergulho
Scuba-Diving
Saídas de barco para mergulhar em vários locais de interesse ao nível da 
paisagem subaquática, quer pela flora, quer pela fauna, e também pelas 
formações geológicas que se pode encontrar.

Boat diving trips to several points of interest under the sea, concerning flora 
and fauna and the geological formations that are possible to find.

Gracipescas
Licença Marítimo-Turística nº 03/2003

Licence no. 03/2003

• Tel. / Phone: (+351) 295 712 001
 ou/or (+351) 912 154 370
• E-mail: simasandre@iol.pt
• Duração/Duration: Depende do local/
 depends on the local
• Preço/pessoa Price/person: Sob Consulta/ By request

Nautigraciosa/ Divingraciosa
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: depende dos locais a visitar/ 

depends on the places to visit
• Preço/pessoa Price/person: Sob Consulta/ By request

 © Nautigraciosa



Mergulho ao Ilhéu do Topo ou Baixa da Serreta
Boat diving to Topo Islet or to Baixa da Serreta
Actividade que envolve uma viagem de barco até ao ilhéu do Topo, em São 
Jorge, ou até à Baixa da Serreta, entre a Graciosa e a Terceira, incluindo 
mergulhos nesses mesmos locais, onde poderá observar um sem número de 
peixes e o azul ilimitado do mar.

This activity involves a boat trip to Topo islet, on São Jorge Island, or to Baixa 
da Serreta, between Graciosa and Terceira Islands. There, you can dive and 
watch a countless number of fishes and the infinite blue of the sea.

Nautigraciosa/ Divingraciosa 
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: Depende do local/
 depends on the local
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/ By request
• Ponto de encontro/Meeting place: Cais de Santa Cruz 

da Graciosa/ Santa Cruz da Graciosa Dock
• Obs./ Notes: Inclui barco, guia e equipamento/ 

Includes boat, guide and equipment

© Nautigraciosa



7 Noites, 10 Mergulhos
7 Nights, 10 Dives
Programa que inclui mergulhos diários, havendo também passeios e visitas 
por alguns pontos da Ilha. No seu tempo livre poderá aproveitar para conhecer 
a ilha por iniciativa própria ou optar por nos consultar, pois temos várias 
sugestões.

This program includes daily dives and visits to some points of interest on the 
island. In your free time you can enjoy the island by your own means or, if you 
prefer, contact us for suggestions.

Nautigraciosa/ Divingraciosa 
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: 8 dias
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/ By request

© Nautigraciosa  © Nautigraciosa



Observação de Cetáceos
Cetacean Observation
Golfinhos, baleias e outros cetáceos são presença habitual no mar dos Açores. 
A actividade de observação de cetáceos permite a observação destes animais 
no seu habitat natural.

Dolphins, whales and other cetaceans are usually seen in the Azorean sea. 
The activity of watching cetaceans allows the observation of these animals in 
its natural environment. 

Gracipescas
Licença Marítimo-Turística nº 03/2003
Licence no. 03/2003

• Tel. / Phone: (+351) 295 712 001
 ou/or (+351) 912 154 370
• E-mail: simasandre@iol.pt
• Duração/Duration: Depende/ depends
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/ By request



Volta à Ilha
Boat ride around the Island
Relaxante passeio em contacto directo com a natureza, recheado de recantos 
mágicos. Passagem por ilhéus, grutas, baías e o habitual encontro com os 
sociáveis golfinhos.

Relaxing tour in direct contact with nature, fulfilled with magic hidden places. 
This activity includes passage through islets, caves, bays and the usual 
meeting with the sociable dolphins.

Nautigraciosa/Divingraciosa
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: 2h30
• Preço/pessoa Price/person: 32€/ pax
• Preço por criança/ Price for children: 21€/ pax 

(crianças dos 4 aos 10 anos) / 21€/ pax (children from 
4 to 10 years old)

© Nautigraciosa



Visita ao Ilhéu da Praia 
Visit to Praia Islet
Relaxante passeio até ao ilhéu da Praia, em contacto directo com a natureza, 
recheado de recantos mágicos.

Relaxing ride up to the Praia Islet in direct contact with nature in an environment 
abundant in its own enchantments.

Nautigraciosa/ Divingraciosa 
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: A acordar com o cliente/
 to arrange with client
• Preço/pessoa Price/person: 15€/ pax
• Preço por criança Price for children: 8€/ pax (crianças 

dos 4 aos 10 anos)/ 8€/ pax (children from 4 to 10 
years old)

© Nautigraciosa



Ilhéus da Praia, Ilhéus do Carapacho, Grutas e Carapacho

Praia Islet, Carapacho Islets, Caves and Carapacho

Relaxante passeio com passagem pelo Ilhéu da Praia, Ilhéu do Carapacho, 
grutas naturais e Carapacho.

A relaxing ride passing through the Praia and Carapacho islets, natural caves 
and Carapacho.

Nautigraciosa/ Divingraciosa
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: 1h30
• Preço/pessoa Price/ person: 20€/ pax
• Preço por criança Price for children: 10€/ pax 

(crianças dos 4 aos 10 anos) / 10€/ pax (children from 
4 to 10 years old)

© Nautigraciosa



Pesca e Caça Submarina
Fishing and Underwater Fishing
A pesca e a caça submarina podem ser praticadas nos Açores, onde se 
encontram espécies como o espadim e o atum, entre outras, e onde o azul do 
mar torna estas actividades uma experiência única.

The Azores gather excellent conditions for fishing and underwater fishing, 
being possible to find fish species like sword-fish and tuna fish, among others. 
The turquoise blue of the sea makes these activities a unique experience.

Gracipescas 
Licença Marítimo-Turística nº 03/2003
Licence no. 03/2003

• Tel. / Phone: (+351) 295 712 001
 ou/or (+351) 912 154 370
• E-mail: simasandre@iol.pt
• Duração/Duration: Depende do local/
 depends on the local
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/ By request

© Gracipescas  © Gracipescas  © Gracipescas



Passeios às Fajãs de S. Jorge
Trip to the Fajãs of S. Jorge Island 
A costa norte é uma costa abrupta com vegetação densa e exuberante, com 
algumas cascatas. Poderá realizar um passeio à costa norte de São Jorge 
(20 milhas da Graciosa), com paragem na Fajã do Ouvidoro ou fazer um 
passeio pela costa norte para observação das diversas fajãs. No regresso há 
possibilidade de encontrar golfinhos, cachalotes e outros cetáceos.

The North Shore of São Jorge Island is an abrupt shore with dense and 
exuberant vegetation and with some cascades. You have the possibility of 
travelling to the north shore of São Jorge Island (20 miles from Graciosa Island), 
stopping in Fajã do Ouvidoro, or of visiting the shore by boat to observe the 
several fajãs. When returning to Graciosa Island it is possible to come across 
with dolphins, sperm whales and other cetaceans.

Nautigraciosa/ Divingraciosa 
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: 5h
• Preço/pessoa Price/person: 55€/ pax
• Preço por criança Price per children: 40€/ pax 

(crianças dos 4 aos 10 anos) / 40€/ pax (children from 
4 to 10 years old)



Passeios a Outras Ilhas
Trips to Other Islands
Conheça as várias ilhas dos Açores, divertindo-se numa agradável viagem 
de barco.

Meet the several islands of the Azores, enjoying a pleasurable boat trip.

Gracipescas
Licença Marítimo-Turística nº 03/2003
Licence no. 03/2003

• Tel. / Phone: (+351) 295 712 001
 ou/or (+351) 912 154 370
• E-mail: simasandre@iol.pt
• Duração/Duration: Depende da ilha/
 depends on the island
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/ By request

© Gracipescas



Aluguer de Bicicletas
Bicycles Rental
Escolha a modalidade que mais lhe convém e aventure-se pela ilha, à 
descoberta das mais belas maravilhas deste recanto da natureza.

Select the means of transport that suits you and venture into the island to dis-
cover the most beautiful marvels of this corner of Nature.

Nautigraciosa/ Divingraciosa 
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: meio-dia/ 1 dia/ 4 dias ou mais/ 

half-day/ 1 day/4 days or more
• Preço/pessoa Price/person: Meio-dia 5€/ Dia inteiro 

6€/ 4 dias ou mais 4,50€ (por bibicleta/ por dia)/
 Half-day 5€/ Full day 6€/ 4 days or more 4,50€
 (per bicycle/ per day)

© Nautigraciosa  © Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa  © Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa



Passeios Pedestres
Hiking/ Walking Trails
Exercite-se enquanto desfruta das mais belas paisagens da ilha Graciosa, ao 
mesmo tempo que liberta o espírito. Venha connosco!

Exercise while you delight in the most beautiful sceneries of Graciosa Island at 
the same time that you free your spirit. Come with us!

Nautigraciosa/Divingraciosa
Licença Marítimo-Turística nº 05/2008
Licence no. 05/2008

• Tel. / Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: divingraciosa@sapo.pt/
 infonautigraciosa@iol.pt
• Duração/Duration: depende do percurso/
 depends on the route
• Preço/pessoa Price/person: 15€/ pax

© Nautigraciosa  © Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa



ILHA DO PICO
PICO ISLAND



Pesca de Cana
Rod-and-Line Fishing

The lovers of the older kind of fishing, which is still realized everywhere in 
the world, will love Pico Island, which is a gift of the Atlantic. Our shoreline, 
with its rocky formations and temperate waters, is the second largest in the 
archipelago. Several fish species are active all year long and will readily seize 
upon your bait.

Aventura Abegoaria
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./ Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 292 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com
• Duração/Duration: Meio dia/Dia inteiro
 Half-day/Full day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request 
• Preço especial/Special price: Preços especiais para 

crianças, sob consulta/Special prices for children, by 
request

© Aventura Abegoaria

Os amantes da pesca mais antiga, ainda hoje praticada em todos os mares do 
Mundo, terão aqui na Ilha do Pico um grande presente do Oceano Atlântico. 
A nossa costa litoral, de formação rochosa e águas temperadas, é a segunda 
maior do arquipélago e as abundantes espécies de peixes estão em actividade 
durante todo o ano mordendo a isca dos anzóis com muita facilidade.



Passeios em BTT
BTT Rides
Venha apreciar a natureza ao vivo num circuito de BTT e descubra a 
espectacular magnitude da montanha do Pico.

Enjoy live nature on a mountain bike tour and find the magnificence of Pico’s 
Mountain.

Aventura Abegoaria
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com
• Duração/Duration: Meio-dia/Half-Day
• Preço por pessoa Price/person: Sob consulta/ 

By request
• Preço por criança/Price for children: Sob consulta/
 By request
• Preço para grupos/Price for groups: Sob consulta/
 By request

© Aventura Abegoaria



Espeleísmo
Spelunking
Podendo dizer que a história da Espeleologia é tão antiga como o próprio 
Homem e que na pré-história as cavernas foram os primeiros abrigos 
verdadeiramente eficazes, na Ilha do Pico explorar as cavidades nunca deixa 
de ser uma aventura. Não encontrando qualquer vestígio do Homem, essa 
será a razão para conhecer espaços completamente intactos, que à mão do 
homem se torna facilmente susceptível à sua transformação.

If one can say the history of spelunking (cave exploring) is as old as man and 
that the caves of prehistory were the first truly effective shelters, it is true that, 
in Pico Island, exploring caves is nothing less than an adventure through time. 
Without any human trace, one comes to know species that are completely 
intact, since man would otherwise have transformed them.

Aventura Abegoaria
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com
• Duração/Duration: Meio dia/Dia inteiro
 Half-day/Full day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request
• Preço especial/Special price: Preços especiais para 

crianças, sob consulta/Special prices for children, by 
request

© Aventura Abegoaria



Montanhismo
Mountaineering
Conheça os trilhos pedestres, desfrutando das belezas naturais, da flora e 
da fauna típica da nossa ilha. Uma oportunidade única de contacto com a 
natureza, usufruindo em pleno da tranquilidade que esta nos proporciona. 
Temos guia certificado para acompanhamento na subida à montanha do 
Pico.

Get to know the walking tracks, enjoying the natural beauty of typical flora and 
fauna. This activity provides a unique opportunity for contacting with nature, 
benefiting from its plain tranquillity. We have a licensed tour guide to lead the 
mountain climbing.

Turispico
Alvará nº 01/2007
Licence no. 01/2007

• Tel./Phone: (+351) 912 622 198
 ou/or (+351) 938 188 099
• E-mail: turispico@turispico.com
• Duração/Duration: Variável/Varies
• Preço/pessoa Price/person: Sob Consulta/By request

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 72€/ pax

Aventura Abegoaria 
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 292 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com
• Duração/Duration: Meio dia/Dia inteiro
 Half-day/Full day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request
• Preço especial/Special price: Preços especiais para 

crianças, sob consulta/Special prices for children, by 
request



Observação de Aves
Bird Watching
A observação de aves em habitat natural é facilmente realizada com o auxí-
lio de binóculos, que permite ver os detalhes do comportamento animal, con-
sumidores de frutos e insectos, facilmente encontrados nas áreas de flores-
tas, urbanas, aves de rapina como o milhafre, símbolo do Arquipélago, e ainda 
aves marinhas, como os cagarros e os garajaus.

Bird watching in the natural habitat is easily accomplished with the aid of 
binoculars. One can see the details of animal behaviour, fruit-eaters and 
insects readily found in forests and urban areas, birds of prey like the milvus, 
the symbol of the archipelago, and seabirds like shearwaters and terns. 

Aventura Abegoaria 
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 292 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com 
• Duração/Duration: Meio dia/Dia inteiro
 Half-day/Full day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request
• Preço especial/Special price: Preços especiais para 

crianças, sob consulta/Special prices for children, by 
request



Passeios a Cavalo e de Charrete
Horseback Riding and Carriage rides
Experiencie magníficos passeios a cavalo ou de charrete, outra forma 
agradável de conhecer lugares escondidos na natureza plena de verde e de 
flores, acompanhado por guias credenciados.

Take this opportunity that provides you the magnificent experience of riding on 
a horse or on a carriage, exploring hidden places of nature in a pleasant and 
different way. This activity is accompanied by a licensed tour guide.

Turispico
Alvará nº 01/2007
Licence no. 01/2007

• Tel./Phone: (+351) 912 622 198
 ou/or (+351) 938 188 099
• E-mail: turispico@turispico.com
• Duração/Duration: Variável/Varies
• Preço/pessoa Price/person: Sob Consulta/By request

© Turispico  © Turispico  © Turispico



Passeios de Burro
Donkey Rides
Venha apreciar a natureza ao vivo e dê um passeio pelos lugares mais 
recônditos percorridos outrora pelas gentes do Pico, através de burros, 
animais amistosos, utilizados não só como força de trabalho mas também 
como meio de transporte. Reviva essas tradições, em burros aparelhados 
como antigamente o faziam os habitantes da ilha.

Come and enjoy nature, walking through the most recondite places, once 
toddle by Pico’s people in donkeys that are friendly and strong animals. Revive 
these traditions, in donkeys saddled as the inhabitants use to do it in the past. 

Aventura Abegoaria
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 295 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com
• Duração/Duration: Meio-dia/Half-Day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request
• Preço por criança/Price for children: Sob consulta/
 By request
• Preço para grupos/Price for groups: Sob consulta/
 By request

 © Aventura Abegoaria



Passeios Pedestres
Hiking/ Walking Trails
“…uma ilha que dispõe dos ares mais puros do planeta…”. A revista Canadiana 
“Islands” assume que a Ilha do Pico está entre as 20 melhores ilhas para se 
viver. Em caminhadas por entre as zonas extensas dos lajidos à beira-mar, 
passando pelas zonas de produção do verdelho, povoações, lagoas e indo 
até ao cume da montanha, somos sempre invadidos pela natureza quase 
intacta. 

“… an island with the planet’s cleanest air…”. The Canadian Magazine “Islands” 
states that Pico Island is among the top 20 most liveable islands. In hikes 
among the long areas of the lajidos by the sea, through verdelho production, 
green fields, lagoons and up to the mountaintop, we are always surrounded by 
almost unspoiled nature. 

Aventura Abegoaria 
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 292 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com 
• Duração/Duration: Meio dia/Dia inteiro
 Half-day/Full day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request
• Preço especial/Special price: Preços especiais para 

crianças, sob consulta/Special prices for children, by 
request

Turispico 
Alvará nº 01/2007
Licence no. 01/2007

• Tel./Phone: (+351) 912 622 198
 ou/or (+351) 938 188 099
• E-mail: turispico@turispico.com
• Duração/Duration: Variável/Varies
• Preço/pessoa Price/person: Sob Consulta/By request



Jipe Tours
4x4 Tours
Na ilha do Pico onde a negra rocha contrasta com a verdejante paisagem, 
passeie aproveitando para ver a montanha das mais variadas perspectivas e 
toda a paisagem envolvente.

On Pico Island where the black rocks and crags contrast the green scenery 
tour the island and view the mountain from many perspectives and all the 
absorbing scenery.

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 67,50€/pax



Passeios de Moto 4
4-Wheel Bike Rides
Venha apreciar a natureza ao vivo num circuito de Moto 4. Num percurso 
onde encontra uma enorme variedade de vegetação, desde as endémicas, 
aos vinhedos e terrenos agrícolas nada é destruído ou perturbado. Poderá 
optar pela Rota da Montanha ou pela Rota das Lagoas.

Come enjoy nature on a 4-wheel bike circuit. On the way you’ll see a great 
variety of plants, from endemic ones to vineyards and agricultural lands. The 
environment is free of destruction or disruption. You can choose either the 
Mountain Route or the Lagoons Route.

Aventura Abegoaria 
Alvará 09/2005
Licence no. 09/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 815 902
 ou/or (+351) 292 642 834
• E-mail: animacao@a-abegoaria.com 
• Duração/Duration: Meio dia/Dia inteiro
 Half-day/Full day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request
• Preço especial/Special price: Preços especiais para 

crianças, sob consulta/Special prices for children, by 
request

© Aventura Abegoaria



Volta à Ilha
Excursion around the Island
Partida em direcção a “Adegas” junto ao mar. Continuação até à Vila de 
São Roque, onde terá lugar o almoço. Prosseguindo, em direcção à Vila 
das Lajes do Pico, a Vila Baleeira dos Açores, onde se visita o Museu dos 
Baleeiros. O passeio prossegue pela costa sul da ilha como outros pontos de 
paragem, nomeadamente a Casa de Bordados e Renda, a queijaria e a visita 
à Cooperativa Vitivinícola do Pico.

Visit the wine cellars next to the sea. Then go to São Roque, where lunch will 
be served. Continue in the direction of the town of Lajes do Pico, the Whaling 
Town of the Azores, where we visit the Whaling Museum. The tour continues 
through the south coast of the island with other stops, namely the Embroidery 
house, where traditional hand embroideries can be found, the cheese factory 
and a visit to the Viticultural Cooperative of Pico.

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996 
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full Day
• Preço/pessoa Price/person: 80€/pax



ILHA DE S.JORGE
S.JORGE ISLAND



Mergulho
Scuba - Diving
O mar dos Açores caracteriza-se por uma visibilidade surpreendente, com 
temperaturas que variam ao longo do ano entre os 17º e os 23ºC, onde o azul 
tem uma tonalidade única e onde se pode encontrar uma fauna e flora muito 
variada. Devido à origem vulcânica das Ilhas Açorianas, os fundos do mar dos 
Açores são extremamente variados e por isso é possível realizar diversos tipos 
de mergulhos.

The sea of the Azores is characterised by the amazing visibility it provides, with 
temperatures varying throughout the year between 17º and 23º C. Here the 
colour blue has a unique tone and where one can find a new world of diving. 
Due to the volcanic origin of the Azores, the sea floor here is extremely varied 
and one can perform several kinds of dives. 

Victor Soares Urzelinatur, Lda
Licença Marítimo-Turística nº 01/2008
Licence no. 01/2008

• Tel./Phone: (+351) 965 440 100
 ou/or (+351) 963 533 333 ou/or (+351) 295 414 287
• E-mail: victor_soares@sapo.pt 
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 45€
• Preço especial/Special price: Preços para grupos
 a 35€ por pessoa/Prices for groups at €35 per person

 © Jorge Santos



Observação de Fauna Marinha
Sea-Life Observation
Para além das espécies típicas do mar dos Açores, podem igualmente ser 
observados tubarões, tartarugas, assim como diversas espécies de aves 
marinhas.

Apart from the marine species characteristic of the Azores, one can also see 
sharks, turtles and several species of seabirds.

Victor Soares Urzelinatur, Lda
Licença Marítimo-Turística nº 01/2008
Licence no. 01/2008

• Tel./Phone: (+351) 965 440 100
 ou/or (+351) 963 533 333 ou/or (+351) 295 414 287
• E-mail: victor_soares@sapo.pt
• Duração/Duration: 2h50
• Preço/pessoa Price/person: 50€
• Preço especial/Special price: 25€, para crianças entre 

os 3 e os 12 anos/€25 for children 3 to 12 years of ag



Caça Submarina
Underwater Fishing
Encontramos excelentes locais para esta actividade com a possibilidade 
de mergulhar em várias Ilhas do Grupo Central incluindo baixas e bancos 
submarinos. 

We find excellent spots for this activity thanks to the ability to dive in several 
Central Group island locations, including shore bottoms and shoals.

Victor Soares Urzelinatur, Lda
Licença Marítimo-Turística nº 01/2008
Licence no. 01/2008

• Tel./Phone: (+351) 965 440 100
 ou/or (+351) 963 533 333 ou/or (+351) 295 414 287
• E-mail: victor_soares@sapo.pt
• Preço/pessoa Price/person: 50€
• Preço especial/Special price: 30€, para crianças dos 

10 aos 13 anos/€30 for children 10 to 13 years of age

© Urzelinatur



Pesca Desportiva
Big Game Fishing
Região de pesca por excelência, onde a única opção que vai ter de fazer é 
relativa à época do ano e ao tipo de peixe que quer como troféu.

This is a prime fishing region where the only choice you’ll have to make is 
which time of the year and which fish you want as a trophy.

Victor Soares Urzelinatur, Lda
Licença Marítimo-Turística nº 01/2008
Licence no. 01/2008

• Tel./Phone: (+351) 965 440 100
 ou/or (+351) 963 533 333 ou/or (+351) 295 414 287
• E-mail: victor_soares@sapo.pt
• Preço/pessoa Price/person: 50€

© Urzelinatur  © Urzelinatur



Surf Trips

Esta ilha reúne as condições ideais para a prática de Surf, tornando-a num 
ponto de referência do mundo internacional desta modalidade. Organizamos 
Surf Trips e disponibilizamos alojamento em locais privilegiados para esta 
prática.

This island has ideal conditions for surfing, making it a standard of performance 
in the international surfing circuit. We organise surf trips and provide lodging in 
privileged locations for this sport.

Victor Soares Urzelinatur, Lda
Licença Marítimo-Turística nº 01/2008
Licence no. 01/2008

• Tel./Phone: (+351) 965 440 100
 ou/or (+351) 963 533 333 ou/or (+351) 295 414 287
• E-mail: victor_soares@sapo.pt
• Preço/pessoa Price/person: 60€
• Preço Especial/Special Price: 50€, por pessoa para 

grupos de 8/ €50 per person for groups of 8

© Urzelinatur



Viagens Inter-Ilhas
Inter-Island Trips
Oferecemos, ainda que para um número limitado de pessoas, visitas guiadas 
a outras Ilhas do Grupo Central Açoriano.

We offer, even for a limited number of people, guided tours to other islands in 
the Central group of the Azores.

Victor Soares Urzelinatur, Lda
Licença Marítimo-Turística nº 01/2008
Licence no. 01/2008

• Tel./Phone: (+351) 965 440 100
 ou/or (+351) 963 533 333 ou/or (+351) 295 414 287
• E-mail: victor_soares@sapo.pt
• Duração/Duration: Depende da ilha a visitar/
 Depends on the island to visit
• Preço/pessoa Price/person: Depende da ilha a visitar/

Depends on the island to be visited

© Urzelinatur





ILHA TERCEIRA
TERCEIRA ISLAND



Aluguer de Embarcação com Tripulação
Boat Rental With Crew
Propomos-lhe uma viagem de barco onde poderá desfrutar da descontracção 
de um passeio pelo mar e apreciar a Ilha Terceira de um ângulo diferente. 
Poderá também visitar outras ilhas do grupo central dos Açores, onde, para 
além de desfrutar da viagem, poderá conhecer estas ilhas.

We propose a boat ride where you can enjoy an ocean boat trip and appreciate 
Terceira from a different angle. You may visit other islands in the Central Group 
of the Azores, where you can enjoy the trip and discover these islands.

Diveropus
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: Depende da ilha de destino/depends 

on the island to be visited
• Preço/pessoa Price/person: 90€ – São Jorge; 95€ - 

Graciosa; 125€ - Pico; 150€ - Faial/pax
• Preço por criança/Price per children: 10% desconto 

(crianças até aos 12 anos)/10% discount (children until 
12 years old)

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985 
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h/4h/6h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/45€/70€ pax 

(according to duration)
• Preço por crianças/Price per children: 15€/25€/50€ 

(crianças até aos 12 anos)/15€/25€/50€ (children until 
12 years old)

 © Octopus



Canoagem
Canoeing
As Ilhas Açorianas proporcionam agradáveis passeios de caiaque pela 
interessante linha de costa que apresenta formações geológicas diversificadas, 
pelas baías amplas e protegidas dos ventos e pelos ilhéus de origem vulcânica 
próximos. 

The Azores provide enjoyable kayak trips thanks to their interesting shorelines 
and diverse geological formations, where you can wander through wide and 
wind-sheltered bays and visit nearby volcanic islets. 

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 1h
• Preço/pessoa Price/person: 20€/pax
• Preço por criança/Price per children: Grátis para 

crianças até aos 12 anos/Free for children until 12 
years old



Remando rumo aos Ilhéus das Cabras
Rowing to Ilhéus das Cabras
Saída da Serretinha a remar, ao longo de 1200 metros, rumo aos Ilhéus das 
Cabras (Zona de Protecção Especial), onde será possível a entrada de caiaque 
nas misteriosas grutas aí existentes. A actividade é acompanhada de guia.

Nota: Os caiaques são próprios para turismo, portanto ideais para a iniciação à canoagem. O passeio só 
acontecerá com condições de mar e de segurança apropriadas. No caso das condições não permitirem 
a saída para os ilhéus a actividade alternativa será passeio em caiaque na Baía da Praia da Vitória. 

Departure rowing from Serretinha, for 1200 meters heading toward the Cabras 
islets (Special Protection Area), where you can enter mysterious caves in your 
kayak. This activity is accompanied by a guide. 

Note: The kayaks are suitable for tourism and are therefore ideal for the canoeing initiation. The ride will 
only happen if proper sea and safety conditions are met. If the conditions don’t allow the trip to the islets, 
the alternative activity will be a kayak ride in Praia da Vitória Bay. 

Praiacores 
Licença Marítimo-Turística 02/2003
Licence no. 02/2003

• Tel./Phone: (+351) 966 039 899
• E-mail: praiacores@gmail.com
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 40€/ pax
• Preço por criança/Price per children: 20€/ pax – 

crianças até aos 12 anos/children until 12 years old
• Preço para grupos/Price for groups: 35€/ pax (grupos 

com mais de pessoas)/35€/ pax (groups of 4 or more 
people)

 © Praiacores



Motas de Água
Jet skis and Wave Runners
As Ilhas Açorianas proporcionam agradáveis passeios de mota de água pela 
interessante linha de costa que apresenta formações geológicas diversificadas, 
pelas baías amplas e protegidas dos ventos e pelos ilhéus de origem vulcânica 
próximos. 

The Azores provide enjoyable wave runner and jet ski trips through their 
interesting shorelines and diverse geological formations. You can visit wide, 
wind-sheltered bays and nearby volcanic islets. 

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Depende da modalidade escolhida/

depends
• Preço por pessoa Price/person: 40€/hora/40€/hour; ½ 

dia/ half-day 120€; 1 dia/1 day 200€



Passeios de Banana Boat
Banana Boat Rides
Durante a viagem vai poder sentir a adrenalina dos desportos náuticos, na 
companhia de amigos ou familiares, apreciando a beleza envolvente da Baía 
da Praia da Vitória.

During the trip, you will feel the adrenaline of water sports in the company of 
friends and family, while basking in the beauty of the Bay of Praia da Vitória.

Praiacores
Licença Marítimo-Turística 02/2003
Licence no. 02/2003

• Tel./Phone: (+351) 966 039 899
• E-mail: praiacores@gmail.com
• Duração/Duration: 15 min./pax
• Preço/pessoa Price/person: 20€/pax
• Preço por criança/Price per children: 15€/ pax (crianças 

até aos 12 anos)/15€/pax (children until 12 years old)
• Preço para grupos/Price for groups: 15€/pax (grupos 

com mais de 4 pessoas, realizável em mais do que 
uma viagem/5€/pax (groups with more than 4 people, 
on more than one trip) 

 © Praiacores



Passeio de Gaivota na Baía da Praia da Vitória
Pedal Boat Trip in Praia da Vitória Bay
Desfrute da beleza da baía da Praia da Vitória, num passeio relaxante 
e envolvente, onde o som do mar e a beleza da paisagem se confundem, 
proporcionando momentos singulares e inesquecíveis.

Enjoy the beauty of the bay at Praia da Vitória on a relaxing and enjoyable tour 
where the sound of the sea and the beauty of the scenery blend to give you 
unforgettable moments of pleasure.

Praiacores
Licença Marítimo-Turística 02/2003
Licence no. 02/2003

• Tel./Phone: (+351) 966 039 899
• E-mail: praiacores@gmail.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 15€/pax
• Preço por criança/Price per children: 10€/pax – crianças 

até aos 8 anos/children till 8 years old

 © Praiacores



Ski Náutico, Bóias e Outras Actividades de Reboque
Water Skiing, Buoys and Other Towable Activities
A adrenalina e os salpicos de mar são o principal gozo desta actividade! Nas 
baías da Ilha Terceira de rara beleza, para os mais experientes Ski náutico, 
para os menos experientes bóias rebocáveis, sozinhos ou acompanhados. 
Esta é com certeza uma actividade para os mais bem dispostos… e para os 
menos bem dispostos, mas com vontade de se divertir ao máximo! Actividade 
que funde diversão, desporto e gosto pelo mar! 

Adrenaline and salty water splashes are the main ingredients in this activity!
In the stunningly beautiful bays of Terceira Island, for the most experienced 
there is water skiing, while there are towable buoys for the less experienced, 
alone or with company. This is surely an activity for the light-hearted—as well 
as for the less light-hearted who still don’t want to miss the fun! An activity 
combining fun, sport and a taste for the sea! 

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 15 min/ pax
• Preço/pessoa Price/person: 20€/ pax
• Preço especial/Special Price: 30€ (2 bóias ao mesmo 

tempo)/30€ (2 buoys at the same time)

Diveropus
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 15 min/pax
• Preço por pessoa Price/person: 20€/pax

Praiacores
Licença Marítimo-Turística 02/2003
Licence no. 02/2003

• Tel. / Phone: (+351) 966 039 899
• E-mail: praiacores@gmail.com
• Duração/Duration: 15 min/pax
• Preço/pessoa Price/person: 20€/pax
• Preço por criança/Price per children: 15€/pax – 

crianças até aos 12 anos/children till 12 years old
• Preço para grupos/Price for groups: 15€/pax (grupos 

com mais de 4 pessoas/15€/pax (groups of 4 or more 
people)

© Praiacores



Big Wave Surfing*

Esta actividade consiste no tradicional surf em ondas grandes, sem reboque, 
havendo uma embarcação de apoio aos participantes.

This activity is traditional surfing without a tow in and with a support boat for 
the participants.

Diveropus
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 1 manhã ou 1 tarde/1 morning or 1 

afternoon
• Preço/pessoa Price/person: 55€/hora/pax/55€/hour/

pax

*actividade com inicio a partir de Novembro 2008

© Diveropus



Bodyboard Tow Out*

Consiste na prática de bodyboard, em ondas de pequenas dimensões, na qual 
o jet ski reboca o surfista ao longa da onda, de forma a dar mais velocidade 
para a execução das manobras.

Bodyboard on smaller waves while being towed out by a jet ski so that you can 
reach a higher speed and execute acrobatics.

Diveropus
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 1 manhã ou 1 tarde/1 morning
 or 1 afternoon
• Preço/pessoa Price/person: 60€/hora/pax/60€/hour/

pax

*actividade com inicio a partir de Novembro 2008

© Diveropus



Surf Tow In*

Esta actividade consiste na prática de surf em ondas que pela sua dimensão 
não é possível apanhá-las na tradicional remada, tendo o praticante de ser 
rebocado por um jet ski.

A jet ski tows in surfers to the waves whose dimension does not allow the 
surfer to paddle to them.

Diveropus 
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 1 manhã ou 1 tarde/1 morning
 or 1 afternoon
• Preço/pessoa Price/person: 80€/hora/pax/80€/hour/ 

pax

*actividade com inicio a partir de Novembro 2008



Surf Trips

Saída de barco com destino a spots de surf e bodyboard, alguns dos quais de 
difícil acesso por terra, fazendo deste programa uma verdadeira Aventura! As 
Surf Trips também podem ser realizadas nas Ilhas mais próximas, São Jorge e 
Graciosa, que possuem spots bastante procurados pelos surfistas que visitam 
os Açores. 

Your boat is destined for the surfing and bodyboarding spots, some of which 
are very difficult to access by land, making this a real adventurous program! 
The surf trips can also be done in the nearby islands of São Jorge and Graciosa, 
which are favourites of surfers who know the Azores. 

Diveropus 
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 1 dia ou 3 dias/1 day or 3 days
• Preço/Price: Graciosa 1 dia/1 day – 90€/ pax, 3 dias/3 

days 105€/ pax, São Jorge 1 dia/1 day – 75€/ pax, 
3 dias/3 days 105€/ Pico 1 dia/1 day – 125€/ pax, 3 
dias/3 days 125€

Graturmar
Licença de Operador Marítimo-Turístico n.º 8/2005
Licence No. 8/2005

• Tel./Phone: (+351) 962 734 542
• E-mail: graturmar@gmail.com 
• Duração/Duration: Consoante o local/
 According to the location
• Preço de grupo/Group price: 280€, Surf Trip Terceira – 

para um grupo máximo de 10 pessoas/€280 Terceira 
surf trip, for groups up to 10/480€, Surf Trip São Jorge – 
para um grupo máximo de 10 pessoas/€480 São Jorge 
surf trip, for groups up to 10/520€, Surf Trip Graciosa 
– para um grupo máximo de 10 pessoas/€520 Graciosa 
surf trip, for groups up to 10

© Diveropus



Baptismo de Mergulho na Piscina
Pool Diving Initiation
É uma experiência em piscina ou águas confinadas,  especialmente destinada 
a quem quer experimentar a sensação do mergulho, em ambiente protegido.

The initiation takes place in a pool or in confined waters, especially targeted for 
those who want to experience diving in a protected environment.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 1,5h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/ pax

© Octopus  © Octopus  © Octopus



Baptismo de Mergulho no Mar
Initiation to Ocean Diving
Para quem procura mais do que uma experiência em ambiente protegido, o 
baptismo de mar proporciona uma experiência real do que é o mergulho e das 
maravilhas do mundo subaquático.

For those looking for more than a protected diving environment, the initiation 
to ocean diving gives you a real experience of diving and the wonders of the 
underwater world.

Centro Náutico Aquarius, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 60€/pax

© Aquiarius © Octopus



Bubblemaker

Este programa introduz o mergulho com equipamento autónomo numa 
piscina. Sendo uma actividade realizada em meio ambiente controlado e 
seguro, permite às crianças experimentar a fantástica sensação de respirar 
debaixo de água. Sob a supervisão directa de um instrutor, os participantes, 
através de jogos e brincadeiras, nadam com garrafa na piscina ou em águas 
confinadas pouco profundas.

This course introduces diving with scuba equipment in a pool. This activity 
allows children to try out the fantastic sensation of breathing underwater in a 
safe and controlled environment. Under the direct supervision of an instructor, 
through games and fun activities, the participants swim with a diving cylinder 
in a pool or in protected shallow water.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 1h (30m dentro de água/30 minutes 

inside water)
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax

© Octopus  © Octopus  © Octopus



Discover Snorkeling

Actividade de snorkeling, cujo objectivo é introduzir o público, em geral, no 
mundo subaquático, através do uso de tubo, máscara, barbatanas e colete, 
observando o mundo subaquático desde a superfície.

Observe the underwater world from the surface in our snorkelling activity that 
introduces you, the novice, to the underwater world using a snorkel, swim 
mask, fins and a floating vest.

Centro Náutico Aquarius, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 15€/pax

Diveropus
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 2h30
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax (Cinco Ribeiras ou 

Ilhéu das Cabras) ou 45€/pax (Ilhéu da Mina ou Quatro 
Ribeiras)/30€ per person (Cinco Ribeiras or Ilhéu das 
Cabras) or 45€ (Ilhéu da Mina or Quatro Ribeiras)

• Preço por criança/Price per children: 15% desconto 
para crianças até aos 12 anos/15% discount for 
children until 12 years old

© Aquarius © Diveropus



Discover Snorkeling

Observação do fundo do mar e seus habitantes, numa experiência que o 
deixará surpreendido.

Come to observe the bottom of the sea and its inhabitants, living a thrilling and 
surprising experience.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 25€/pax

Praiacores
Licença Marítimo-Turística 02/2003
Licence no. 02/2003

• Tel./Phone: (+351) 966 039 899
• E-mail: praiacores@gmail.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax
• Preço por criança/Price per children: 25€/pax – crianças 

até aos 12 anos/children until 12 years old
• Preço para grupos/Price for groups: 25€/ pax (grupos 

de 5 a 8 pessoas)/25€/ pax (groups from 5 to 8 
people)

© Octopus



PADI
Discover Scuba Diving
Programa especialmente concebido para quem quer experimentar a sensação 
do mergulho. Pode ser realizado em piscina ou no mar, por toda a gente a 
partir dos 10 anos.

This program is especially targeted for those who want to experience the 
sensation of diving. It can take place in a pool or in the ocean for everyone 
older than 10.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 4h
• Preço/pessoa Price/person: 85€/pax

© Octopus  © Octopus  © Octopus



PADI
Skin Diver 
Proporciona um programa de treino de mergulho em apneia, simples e 
divertido, a quem se interesse pelo meio subaquático através do uso de 
equipamento de mergulho com tubo. Este curso pretende ensinar o público 
em geral e desenvolver o gosto pelo mundo submerso.

This breath hold diving training program is simple and fun for those interested 
in the underwater environment using only a snorkel. This program intends to 
teach the novice and inspire a love of the submersed world.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration 12h
• Preço/pessoa Price/person: 115€/pax

© Nuno Sá



PADI
Scuba Review
O objectivo principal deste programa é ajudar mergulhadores certificados a 
actualizar as suas práticas e conhecimentos, principalmente depois de um 
período de inactividade.

This program’s objective is to help certified divers to revise their practices and 
knowledge, especially after a time of inactivity.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 1 dia e meio/a day and a half
• Preço/pessoa Price/person: 80€/pax

© Octopus  © Octopus  © Octopus



PADI:
Open Water Diver (OWD e Junior OWD)
Os cursos Junior PADI Open Water Diver e Open Water Diver ensinam a 
crianças e adultos as bases de conhecimentos teórico-práticos, necessários 
para mergulhar com equipamento de mergulho autónomo. O curso qualifica 
para mergulhar com um companheiro certificado sem supervisão directa de 
um profissional PADI.

The Junior PADI Open Water Diver and Open Water Diver courses teach chil-
dren and adults the basics of the theory and practice needed to dive with scu-
ba gear. Upon completion of the course, the Junior Open Water Divers and the 
Open Water Divers are qualified to dive with a Dive Leader or higher without 
direct supervision of a PADI Instructor.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 5 dias/5 days
• Preço por pessoa Price/person: 300€/pax

© Octopus  © Octopus © Nuno Sá



PADI:
Scuba Diver [SD e Junior SD]
Pequeno curso dentro do curso Open Water Diver que transmite aos alunos 
de mergulho as bases de conhecimentos e técnicas necessárias para mergu-
lhar com equipamento autónomo, sob supervisão directa de um profissional 
PADI. No final do curso estão qualificados para mergulhar sob a supervisão di-
recta de um profissional PADI.

Small course within the Open Water Diver course that teaches the basic 
knowledge and technique needed to dive with scuba equipment, under the 
direct supervision of a PADI Instructor. At the end of the course, you are 
qualified to dive under the direct supervision of a PADI Instructor.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 3 dias/3 days
• Preço/pessoa Price/person: 190€/pax



PADI:
Advanced Open Water [AOWD e Junior AOWD]
Oferece aos mergulhadores certificados a possibilidade de explorarem inte-
resses pessoais de mergulho mais específicos: mergulho em naufrágio, orien-
tação subaquática, busca e recuperação, domínio da flutuabilidade, nocturno. 
Participando nestes programas de especialidade, os mergulhadores apren-
dem diferentes técnicas/tarefas subaquáticas aumentando a sua destreza 
como mergulhadores.

This course lets certified divers explore their more specific personal diving 
interests, such as wreck diving, underwater navigation, search and recovery, 
peak performance buoyancy and night diving. Through participation in these 
specialty courses divers learn different underwater techniques and enhance 
their dexterity as divers.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2 dias/2 days
• Preço/pessoa Price/person: 220€/pax



Mergulho Arqueológico ao Lidador 
Archaeological Dive to Lidador
Localiza-se no Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra do 
Heroísmo, situado na costa Sul da Ilha Terceira e tem a oportunidade de 
mergulhar nos antepassados da cidade de Angra do Heroísmo, rodeados de 
várias espécies, tais como: Polvo, Ruivo, Pargo, Peixe-Porco, Salmonetes, 
Solha e Peixe-Balão.

Located in the Archaeological Underwater Park in Angra do Heroísmo Bay, 
in the South Shore of Terceira Island, this activity gives you the opportunity 
to dive into the cities´s ancesters, surrounded by several species, such as:  
octopus, piper gurnard, porgy, dogfish, red mullets, European plaice and 
balloon fish.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax



Mergulho Arqueológico ao Cemitério das Âncoras
Archaeological Dive to Cemitério das Âncoras*
Explore o Parque Arqueológico Subaquático da Baía de Angra do Heroísmo, 
descubra a riqueza situado da costa Sul da Ilha Terceira ao mergulhar nos 
antepassados da cidade de Angra do Heroísmo, rodeados de espécies como: 
Polvo, Ruivo, Pargo, Peixe-Porco, Salmonetes, Solha e Peixe-Balão.

Explore the Archaeological Underwater Park in Angra do Heroísmo Bay, 
discover the richness of the South Shore of Terceira Island diving into the 
cities´s ancesters, surrounded by several species, such as:  octopus, piper 
gurnard, porgy, dogfish, red mullets, European plaice and balloon fish.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax

© Nuno Sá



Mergulho a partir da costa
Coast Dives
Saindo da costa, parta ao encontro das profundezas do oceano, onde 
encontrará a calma e descobrirá um mundo novo de cores e sensações. 
Caso opte por mergulhar à noite, terá uma experiência única, na qual poderá 
observar toda a espectacularidade da vida aquática durante a noite.

Leave the coast to find the depth of the ocean where you will find calm and 
discover a new world of colour and sensation. If you choose to dive at night, 
you will have a unique experience where you can observe astonishing aquatic 
life at night.

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: Meio-dia/Half Day
• Preço/pessoa Price/person: 28€/pax

Diveropus, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 2h a 3h/2 to 3 hours
• Preço/pessoa Price/person: Mergulho/Dive: 30€/ pax; 

Pack 2 mergulhos/Pack 2 dives: 50€/pax; Mergulho 
Nocturno/Nigth dive: 55€/ pax; Mergulho em gruta/
Dive in cave: 75€/ pax

© Aquarius © Diveropus



Mergulho com Saída de Barco
Boat Diving Trips
Saídas de barco de meio-dia para mergulho num dos seguintes locais: Gruta 
dos Ratões no Ilhéu das Cabras, Parque Arqueológico e Arco dos Cavacos 
junto ao Monte Brasil, baixa da jamanta branca no Ilhéu dos Fradinhos, Ilhéu 
da Mina para observação de uma colónia de coral negro, Baixa da Serreta, 
Banco D. João de Castro.

Half-day boat trips to dive in one of the following spots: Ratões Cave in the 
Cabras Islet, Archaeological Park and Cavacos Arch near Mount Brasil; Baixa 
da Jamanta Branca in Fradinhos Islet, Mina Islet to see a colony of black coral; 
Baixa da Serreta; D. João de Castro Bottom.

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: Meio-dia/Half Day
• Preço/pessoa Price/person: 35€/ pax

Diveropus, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 2h a 3h/ 2 to 3 hours
• Preço/pessoa Price/person: Mergulho/ Dive: 45€/pax; 

Pack 2 mergulhos/Pack 2 dives: 75€/pax; Mergulho 
Nocturno/Nigth dive: 65€/pax; Mergulho Nocturno em 
gruta/Nigth dive in cave: 85€/ pax

© Aquarius © Diveropus



Calheta do Lagador

Localiza-se na freguesia dos Biscoitos (antiga povoação baleeira), na costa 
Norte da ilha Terceira. É um local abrigado e de baixa profundidade, contudo 
como todos os mergulhos feitos por costa, deverá haver um especial cuidado 
com a ondulação.

This diving spot is located on the north Shore of Terceira Island, in the parish 
of Biscoitos, which is an old whaling port. This spot is sheltered and shallow, 
however, as with all coast dives it is necessary to take special care with the 
waves.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax



Gruta das Cinco Ribeiras
Cinco Ribeiras Cave
Localiza-se na freguesia das Cinco Ribeiras, situada a Sudoeste da ilha 
Terceira. A morfologia do local, escoadas lávicas, permitiu a formação de uma 
gruta subaquática, conhecida por Gruta das Cinco Ribeiras, onde é possível 
mergulhar e observar uma vasta fauna marinha, como ratões, bicudas, 
camarões, moreias, ratões, chicharros, entre outros.

This dive spot is located in the parish of Cinco Ribeiras, on the southwestern 
side of Terceira Island. The volcanic morphology of the site formed a sub-
aquatic cave, known as Cinco Ribeiras Cave, where it is possible to dive and 
observe a vast marine fauna, such as stingrays, yellowmouth barracudas, 
shrimp, moray eels and blue jack mackerels, among others.

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 28€/pax

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax

© Aquarius © Nuno Sá



Gruta do Ilhéu das Cabras
Cave at Ilhéu das Cabras
Localiza-se na vertente Norte do Ilhéu das Cabras, na costa Sul da ilha 
Terceira, a 3,5 milhas náuticas do Porto de Angra do Heroísmo

This dive site is on the north side of the Ilhéu das Cabras, on the south shore of 
Terceira Island, at 3,5 nautical miles from the Port of Angra do Heroísmo.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2,5h
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax

© Nuno Sá



Mergulho a Outras Ilhas
Diving at Other Islands

Let yourself go with the fantastic experience that is diving. Visit the bottom 
of the ocean of other islands in the Central Group of the Azores, such as 
São Jorge, Pico or Graciosa, where various species of aquatic life, volcanic 
formations and unique aquatic flora are abundant.

Deixe-se levar pela experiência fantástica que é o mergulho, visitando o fundo 
do mar de outras ilhas do Grupo Central dos Açores, como São Jorge, Pico 
ou Graciosa, nas quais abunda todo o tipo de vida aquática e formações de 
rocha vulcânica onde se desenvolve uma flora aquática única.

Diveropus, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: depende da ilha e das condições 

metereológicas/depends on the island and on weather 
conditions

• Preço/pessoa Price/person: 150€/pax



Observação de Cetáceos
Cetacean Observation
A situação geográfica das Ilhas Açorianas, em pleno Oceano Atlântico, 
contribui para a ocorrência de espécies de cetáceos em migração. Existem 
alguns pequenos grupos de golfinhos residentes, junto da costa de algumas 
ilhas

The mid-Atlantic location of the Azores contributes to the presence of migrating 
species of cetaceans. There are a few resident dolphin groups, off the coast 
of certain islands

Aguiatur 
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 2 – 2h30
• Preço/pessoa Price/person: 45€/pax
• Preço/grupos/Price for groups: 35€/pax (grupos com 

mais de 6 pessoas)/35€/pax (groups with more than 6 
people)

Lima Praia
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (PV)
Licence no. 03/2006 (PV)

• Tel./Phone: (+351) 966 370 498
• E-mail: carlos.lima@lajes.af.mil

Marsol.hug – Viagens Marítimo
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 01/2005
Licence no. 01/2005

• Tel./Phone: (+351) 961 117 210
 ou/or (+351) 969 212 218
• E-mail: ana.giao@sapo.pt, marsolter@sapo.pt
• Duração/Duration: 2-3h
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax
• Preço por criança/Price per children: 20€/pax (crianças 

até aos 12 anos)/20€/pax (children until 12 years old)

© Lima Praia © Marsol



Observação de Cetáceos
Cetacean Observation
A antiga actividade de caça à baleia, praticada nos Açores como meio de 
subsistência, foi substituída pela actividade turística de observação de 
cetáceos. É possível observar relativamente junto da costa as imponentes 
baleias, bem como as brincadeiras dos golfinhos, fortemente atraídos pelos 
barcos

The ancient activity of whale hunting, practiced in the Azores as a means of 
support, has been replaced by the tourism activity of cetacean observation 
(whale and dolphins watching)

Graturmar 
Licença Marítimo-Turística 08/2005
Licence no. 08/2005

• Tel./Phone: (+351) 962 734 542
• E-mail: graturmar@gmail.com
• Duração/Duration: 2h-2h30
• Preço/pessoa Price/person: 45€/pax
• Preço por criança/Price per children: 50% desconto 

(crianças dos 4 aos 12 anos)/50% discount (children 
from 4 to 12 years old)

Mar, Vela e Sol, Act. Marítimo
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 1/2003
(Tourism Sea Operator Licence No. 1/2006)

•  Tel./ Phone: (+351) 295 642 330
 ou/or (+351) 962 926 494
•  E-mail: marvelasol@gmail.com 

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com, isabelcosta@

turangra.com, vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 60,00€/pax

© Mar, Vela e Sol



Nadar com Golfinhos
Swimming with Dolphins 
Algumas empresas vão mais além e oferecem a possibilidade de nadar com 
os golfinhos, uma actividade inesquecível para os amantes da natureza. O su-
cesso desta actividade depende sobretudo da atitude do turista que deve ser 
muito calma para que possa desfrutar do momento tão esperado. O mergulho 
é feito em alto mar com a utilização de máscara e tubo. Esta é uma actividade 
da qual nunca se esquecerá!

Some companies go beyond that and offer the chance to swim with dolphins. 
This is an unforgettable activity for nature lovers. The success of this activi-
ty depends, to a large extent, on the observer’s behaviour, as one should be 
very quiet in order to enjoy the long-awaited moment. The dive is realized  in 
the open sea using mask and tube. This is an activity that, if performed safe-
ly, you will never forget!

Aguiatur 
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 1h30
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/pax 

(crianças dos 3 aos 12 anos de idade)/17,50€/pax 
(children between 3 and 12 years old)

Marsol.hug – Viagens Marítimo-
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 01/2005
Licence no. 01/2005

• Tel./Phone: (+351) 961 117 210
 ou/or (+351) 969 212 218
• E-mail: ana.giao@sapo.pt, marsolter@sapo.pt
• Duração/Duration: 1,5h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax
• Preço por criança/Price per children: 15€/ pax (crianças 

até aos 12 anos)/15€/ pax (children until 12 years old)

© Marsol



Almoço em São Mateus
Lunch in São Mateus
Passeio de barco até São Mateus com paragem para almoço nesta freguesia 
piscatória.

This boat ride takes you to São Mateus with a stop for lunch in this fishing 
parish.

Aguiatur 
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 30€ + 17€ para refeição/

pax/30€ + 17€ for meal/pax
• Preço para grupos/Price for groups: 35€/pax (grupos 

com mais de 6 pessoas)/35€/ pax (groups with more 
than 6 people) 



Aves e Ilhéus Encantados
Birds and Enchanted Islets
Passeio de barco até aos Ilhéus das Cabras, uma zona de nidificação de aves 
marinhas, classificada como Zona de Protecção Especial (ZPE) da Rede Natu-
ra 2000. Pode-se observar a actividade de diversas aves marinhas e seus rá-
pidos voos, ouvir o seu cantar e sentir a ressalga na face que nos funde com 
o mar…

Take this boat ride to the Cabras Islet, a nesting zone for sea birds classified 
as Special Protection Area (SPA) in the Nature Network 2000. One can watch 
the activity of several sea birds and their quick flights, to hear their calls and 
feel the salt in our faces in communion with the sea...

Aguiatur 
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 1h
• Preço/pessoa Price/person: 20€/ pax
• Preço para grupos/Price for groups: 17,50€/pax 

(grupos com mais de 6 pessoas)/17,50€/pax (groups 
with more than 6 people)

Graturmar 
Licença Marítimo-Turística 08/2005
Licence no. 08/2005

• Tel./Phone: (+351) 962 734 542
• E-mail: graturmar@gmail.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 35€, preço inclui aluguer 

de equipamento para a actividade de snorkeling 
(máscara, tubo e barbatanas)/ including equipment 
rental for snorkelling (mask, snorkel and fins)

• Preço especial/Special price: 50% de desconto para 
crianças dos 4 aos 12 anos/ 50% discount for children 
4 to 12

Marsol.hug – Viagens Marítimo-
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 01/2005
Licence no. 01/2005

• Tel./Phone: (+351) 961 117 210
 ou/or (+351) 969 212 218
• E-mail: ana.giao@sapo.pt, marsolter@sapo.pt
• Duração/Duration: 1,5h – 2h
• Preço/pessoa Price/person: 25€/pax
• Preço por criança/Price per children: 12,50€/ pax 

(crianças até aos 12 anos)/12,50€/pax (children until 12 
years old)

© Filipe Lourenço



Costa Norte
North Coast
Passeio realizado em embarcação, ao largo da costa norte, passando o Ilhéu 
do Norte, Quatro Ribeiras e Biscoitos. Possibilidade de avistar golfinhos e 
outras espécies marinhas.

Ride on a boat, to the shore of the North Coast, through the northern islets of 
Quatro Ribeiras and Biscoitos. There is a chance to see dolphins and other 
marine species.

Açorpraia
Licença Marítimo-Turística 02/2006
Licence no. 02/2006

• Tel./Phone: (+351) 965 141 303
• E-mail: acorpraia@hotmail.com
• Duração/Duration: 5h
• Preço por Saída/Price per activity: 400€/saída/activity

Lima Praia
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (PV)
Licence no. 03/2006 (PV)

• Tel./Phone: (+351) 966 370 498
• E-mail: carlos.lima@lajes.af.mil



Observação do Pôr-do-Sol
Sunset Watch 
Passeio de barco, ao fim da tarde, muito relaxante, para contemplação do 
início do Pôr-do-sol, oferecendo uma paisagem espectacular pela beleza das 
cores que se escondem no horizonte, esculpindo a silhueta das Ilhas de São 
Jorge e Pico. 

A relaxing late-afternoon boat ride to watch the beginning of the sunset, offer-
ing a spectacular landscape amid the beauty of the colours, that wait at the 
horizon turning the silhouettes of S. Jorge and the Pico Islands into majestic 
sculptures.

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 1h
• Preço/pessoa Price/person: 25€/pax
• Preço por crianças/Price per children: 12,50€/pax (para 

crianças dos 3 aos 12 anos)

Marsol.hug – Viagens Marítimo-
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 01/2005
Licence no. 01/2005

• Tel./Phone: (+351) 961 117 210
 ou/or (+351) 969 212 218
• E-mail: ana.giao@sapo.pt, marsolter@sapo.pt
• Duração/Duration: 1h
• Preço/pessoa Price/person: 20€/pax
• Preço por criança/Price per children: 10€/pax (até aos 

12 anos)

© Marsol



Passeio de Barco ao Ilhéu das Cabras
Boat Ride to Ilhéu das Cabras
Os ilhéus das Cabras situam-se em frente ao Porto Judeu, sensivelmente a 
5 milhas de Angra do Heroísmo. Tendo uma beleza ímpar, não podem deixar 
de ser visitados, pelas suas grutas, a cor azul-turquesa da água do mar, a sua 
fauna e flora residentes, que fazem destes um dos pontos de referência da 
Ilha Terceira.

The Islets of the Goats are located in front of Porto Judeu; about 5 miles from 
Angra do Heroísmo. Possessing an incomparable beauty, they should not be 
missed. Their caves, their turquoise-blue waters, their flora and fauna make 
the Islets one of the reference points of Terceira Island.

Açorpraia
Licença Marítimo-Turística 02/2006
Licence no. 02/2006

• Tel./Phone: (+351) 965 141 303
• E-mail: acorpraia@hotmail.com
• Duração/Duration: 4/5h
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 1h
• Preço/pessoa Price/person: 20€/ pax
• Preço para grupos/Price for groups: 17,50€/ pax 

(grupos com mais de 6 pessoas)/17,50€/ pax (groups 
with more than 6 people)

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/ pax

© Octopus



Passeio de Barco aos Ilhéus e Monte Brasil com Observação de Aves

Boat Ride to the Islets and Mount Brasil with Bird Watching

Passeio até aos Ilhéus das Cabras e ao Monte Brasil para observação de 
várias espécies de aves aí existentes.

This boat ride takes you to the Islets of the Goats and to Mount Brasil to 
observe the various species of birds that inhabit the sites.

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax

© Aquarius



Passeio de Barco no Azul
Boat Ride on the Blue
Passeio marcado pelo azul do Oceano Atlântico e por uma paragem no mar 
alto para um inesquecível Mergulho no Azul. Há a possibilidade de observar 
fauna marinha, os frenesins alimentares entre golfinhos, cagarros (aves mi-
gratórias) e jamantas, em volta de um cardume. Nas belas baías da costa ou 
nas grutas dos ilhéus, poderá ainda fazer snorkeling, observando formações 
rochosas e peixes coloridos

This ride is characterised by the striking blue of the Atlantic. Stop on the high 
sea for an unforgettable dive in the blue. It is possible to see deep-see ani-
mals, namely the dolphins’, the shearwaters’ (migrating birds) and the man-
ta rays’ feeding around a shoal. In the beautiful bays along the shore or in the 
Islet Caves, you can also snorkel to seeing rock formations and the colour-
ful fishes

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 2 – 2h30
• Preço/pessoa Price/person: 40€/ pax
• Preço para grupos/Price for groups: 35€/pax (grupos 

com mais de 6 pessoas)/35€/ pax (groups with more 
than 6 people)

• Preço por criança/Price per children: 20€/pax (dos 4 
aos 12 anos)

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax      

© Aquarius



Passeios pela Ilha
Island Tours
Aprecie as magníficas baías da Terceira, todo o relevo vulcânico da ilha, com 
uma explicação profissional sobre a origem do mesmo, para além da flora e 
da fauna envolvente. Os locais a visitar podem ser definidos pelo operador ou 
pelo cliente.

Come appreciate the magnificent bays of Terceira Island, the volcanic relief of 
the island and the compelling flora and fauna with a professional explanation 
of their origins. The sites to be visited may be chosen by the operator or by 
the client.

Diveropus, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 2h – 2h30 ou 3h – 3h30/ 2h – 2h30 

or 3h – 3h30
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax ou 45€/pax/ 35€/

pax or 45€/pax
• Preço por criança/Price per children: 50% desconto 

(crianças até aos 12 anos de idade)/50% discount 
(children until 12 years old)



Praia da Vitória

Toda a costa sul da ilha Terceira entre Angra do Heroísmo e a Praia da Vitória é 
de uma beleza extrema, assim como de uma enorme riqueza cultural.

The entire south coast of Terceira Island between Angra do Heroísmo and 
Praia da Vitória is of an extreme beauty and culturally rich.

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 4h
• Preço por pessoa Price/person: 50€/pax



Volta à Ilha
Trip around the Island
Passeios de barco de volta à Ilha Terceira junto à costa. É possível observar 
as belas baías desta ilha e apreciar as interessantes formações geológicas 
da costa. 

Boat rides around Terceira Island near the shore. This is a great way to see the 
island’s beautiful bays and the coastline’s interesting geological formations. 

Açorpraia
Licença Marítimo-Turística 02/2006
Licence no. 02/2006

• Tel./Phone: (+351) 965 141 303
• E-mail: acorpraia@hotmail.com
• Duração/Duration: 6h
• Preço por Saída/ Price per activity: 500€/saída/activity

Diveropus, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 3h30
• Preço por pessoa Price/person: 100€/pax
• Preço por criança/Price per children: 50% desconto 

(crianças até 12 anos)/50% discount (children until 12 
years old)

Lima Praia
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (PV)
Licence no. 03/2006 (PV)

• Tel./Phone: (+351) 966 370 498
• E-mail: carlos.lima@lajes.af.mil

© Lima Praia© Açorpraia



Caça Submarina
Underwater Fishing
Saída de barco para uma zona de pesca, baías abrigadas e baixas no Azul, 
locais extraordinários para captura de sargos, bodiões, vejas, garoupas, lírios, 
bonitos e bicudas.

Join this boat trip to a fishing area, secluded bays and shore bottoms in 
the Blue. You’ll find extraordinary spots to capture sheepsheads, wrasses, 
parrotfishes, groupers, greater amberjacks, little tubas and barracuda. 

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 6h
• Preço por Saída/Price per activity: 200€/saída/activity

Diveropus, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 1 manhã ou 1 tarde/half day 

(morning or afternoon)
• Preço/pessoa Price/person: 45€/pax ou 100€/pax 

para o Banco D. João de Castro/or 100€/ pax to 
Banco D. João de Castro

Graturmar 
Licença Marítimo-Turística 08/2005
Licence no. 08/2005

• Tel./Phone: (+351) 962 734 542

• E-mail: graturmar@gmail.com
• Duração/ Duration: 4h/8h
• Preço de grupo/Group price: 280€ - 4h, para um 

máximo de 4 pescadores e 2 acompanhantes/€280 – 4h 
for a maximum of 4 fishermen and 2 guests/ 560€ - 8h, 
para um máximo de 4 pescadores e 2 acompanhantes, 
com lanche incluído/ €560 – 8h for a maximum of 4 
fishermen and 2 guests, including a meal

© Aquarius



Pesca de Corrico e de Fundo
Trolling and Deep-Sea Fishing
Saída de barco para pesca de corrico e de fundo com oportunidade de captura 
de várias espécies como serras, bonitos e garoupas.

A boat trip for trolling and deep-sea fishing with the opportunity to capture 
several species such as sawfishes, swordfish, tuna and barracuda.

Açorpraia
Licença Marítimo-Turística 02/2006
Licence no. 02/2006

• Tel./Phone: (+351) 965 141 303
• E-mail: acorpraia@hotmail.com
• Duração/Duration: 4h
• Preço por Saída/Price per activity: 300€/saída/activity

Diveropus, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 13/2008
Licence no. 13/2008

• Tel./Phone: (+351) 968 782 693
 ou/or (+351) 961 639 086
• E-mail: diveropus@hotmail.com
• Duração/Duration: 2h30
• Preço/pessoa Price/person: 45€/pax

Lima Praia
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (PV)
Licence no. 03/2006 (PV)

• Tel./Phone: (+351) 966 370 498
• E-mail: carlos.lima@lajes.af.mil

© Diveropus © Lima Praia© Açorpraia



Pesca Desportiva
Big Game Fishing
Saída de barco para pesca desportiva com oportunidade de captura de várias 
espécies de grande porte, como, espadim, atum e bicudas. Inclui todo o 
material necessário a esta actividade.

Boat trip for big game fishing with the opportunity to capture several large 
species such as swordfish, tuna and barracuda. Use of all the necessary 
equipment for this activity is included.

Açorpraia
Licença Marítimo-Turística 02/2006
Licence no. 02/2006

• Tel./Phone: (+351) 965 141 303
• E-mail: acorpraia@hotmail.com
• Duração/Duration: 5h
• Preço por Saída/ Price per activity: 500€/saída/activity

Lima Praia
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (PV)
Licence no. 03/2006 (PV)

• Tel./Phone: (+351) 966 370 498
• E-mail: carlos.lima@lajes.af.mil

Mar, Vela e Sol, Act. Marítimo
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 1/2003
(Tourism Sea Operator Licence No. 1/2006)

•  Tel./ Phone: (+351) 295 642 330
 ou/or (+351) 962 926 494
•  E-mail: marvelasol@gmail.com 

© Açorpraia © Lima Praia © Mar, Vela e Sol



Em S. Jorge Terra e Mar
Cliff and Sea on S. Jorge Island 
Este passeio proporciona-lhe uma experiência particular. Cruzar o límpido 
oceano com a sua cor única, ao sabor do vento nas velas, em direcção à ilha 
de São Jorge é, por si só, uma experiência cheia de emoções. Desde a Fajã 
dos Vimes, iniciar a descoberta e conquista da ilha, tal como os primeiros 
colonizadores o fizeram… com o encanto e sabor de conquista.

This boat ride is a unique experience. Crossing the clear ocean with its unique 
colour, the wind in the sails, towards São Jorge Island is, in itself, an experience 
filled with emotions. From the Fajã do Vimes, we initiate the discovery and 
conquest of the island, like the first colonizers with the enchantment and 
flavour of the conquest.

GreenEmotions
(powered by pédelava) 
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt/
• Duração/Duration: 25 km, 1 dia de caminhada/25 km, 
 1 day walking
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/by request

© GreenEmotions/Pé-de-Lava



São Jorge Tour
Graciosa Tour
Viagem a uma das ilhas vizinhas, São Jorge ou Graciosa. Durante a traves-
sia, pode tomar um banho no mar alto e observar a diversidade da fauna ma-
rinha: cagarros, garajaus, peixes voadores e os simpáticos e divertidos golfi-
nhos que se aproximam das embarcações. É possível o encontro com baleias. 
Possibilidade de realizar um passeio pedestre pela ilha visitada, fazer snorke-
ling ou tomar um banho de mar junto à costa

Take a trip to one of the neighbouring islands, São Jorge or Graciosa. During 
the trip one can go bathing in the sea and watch a variety of sea animals, such 
as sea shearers, terns, flying fishes and the fun friendly dolphins that come 
near the boats. It is even possible to encounter whales. There is the possibility 
of walking through the visited island, snorkelling or swimming near the shore

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111 
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full Day
• Preço por pessoa Price/person: 75€/pax
• Preço por criança/Price per children: 60€/pax 

(crianças dos 4 aos 12 anos)

 © Câmara Municipal Santa Cruz da Graciosa



Viagens Inter-Ilhas
Inter-Island Trips
Viagens de ida e volta a outras Ilhas do Grupo Central dos Açores, 
nomeadamente, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial. 

Round-trips to other islands in the central group of the Azores, namely  
São Jorge, Graciosa, Pico and Faial. 

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Depende da ilha de destino/

depends on the island to be visited
• Preço/pessoa Price/person: 45€ – Topo São Jorge; 

55€ - Calheta São Jorge; 65€ - Velas São Jorge; 50€ - 
Caldeira Santo Cristo São Jorge/ 75€ – Graciosa/ 75€ 
– São Roque Pico; 85€ - Madalena Pico; 85€ - Lajes 
Pico/ 95€ – Faial

Graturmar 
Licença Marítimo-Turística 08/2005
Licence no. 08/2005

• Tel./Phone: (+351) 962 734 542
• E-mail: graturmar@gmail.com
• Duração/Duration: 1h30 a 3h, dependendo da ilha de 

destino/ 1h30 to 3h, depending on the island to be 
visited

• Preço/pessoa Price/person: 50€ - 85€, Consoante a 
Ilha/ Depending on the Island



Viagens Inter-Ilhas
Inter-Island Trips
A observação da ilha a partir do mar permite ver paisagens inesquecíveis e 
de rara beleza, pelo que convidamo-lo a conhecer todas as ilhas do Grupo 
Central do mar para a terra. Chegando a terra, usufrua da beleza única e das 
singularidades de cada ilha. 

Seeing the island from the sea allows unforgettable views over landscapes, 
therefore we invite you to meet all the islands of the Central Group of the 
Azores. On ground, usufruct of the unique beauty and of the singularities of 
each island. 

Marsol.hug – Viagens Marítimo-
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 01/2005
Licence no. 01/2005

• Tel./Phone: (+351) 961 117 210
 ou/or (+351) 969 212 218
• E-mail: ana.giao@sapo.pt, marsolter@sapo.pt
• Duração/Duration: 2h – 4h30, dependendo da ilha de 

destino/ depending on the island to be visited
• Preço/pessoa Price/person: 70€ – São Jorge; 75€ - 

Graciosa; 85€ - Pico; 95€ - Faial/ pax
• Preço por criança/Price per children: 35€ – São Jorge; 

37,50€ - Graciosa; 42,50€ - Pico; 47,50€ - Faial/pax 
(crianças até aos 12 anos/children until 12 years old)

Octopus, actividades náuticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística 03/2006 (AH)
Licence no. 03/2006 (AH)

• Tel./Phone: (+351) 965 431 985
 ou/or (+351) 912 513 906
• E-mail: geral@octopusportugal.com
• Duração/Duration: 1 dia/1 day
• Preço/pessoa Price/person: 75€/pax

© Marsol



Pico Tour

Viajem até à Ilha Montanha com duração aproximada de 2h30, para realizar 
a subida à Montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal. A subida pode 
ser realizada durante o dia, durante a noite para observar o nascer do Sol ou 
com pernoita para observar o pôr-de-sol e o nascer do sol. O regresso à Ilha 
Terceira faz-se ao fim do dia seguinte. A subida à montanha é realizada com 
guia de montanha certificado. 

Travel to the “mountain island” and climb Pico Mountain. The climb is realized 
during the day, during the night, to watch sunrise, or with an overnight stay 
to watch the sunset and the sunrise. The return to Terceira takes place on the 
following day. Mountain climbing is accompanied by a licensed tour guide. 

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full Day
• Preço/pessoa Price/person: 120€/pax
• Preço para grupos/Price for groups: 100€/pax (grupos 

com mais de 10 pessoas)/100€/pax (groups with more 
than 10 people)



Circuitos Pedagógicos
Pedagogical Itineraries
Estes circuitos são destinados a crianças, tendo como objectivo educar e 
estimular as crianças para assuntos do nosso mundo como os animais, as 
plantas e o ambiente. Oferecemos também experiências como o fabrico de 
queijo, de biscoitos, de pão e de compotas, proporcionando um contacto 
directo com as matérias, estimulando cheiros e texturas.

These itineraries are specifically for children with the objective of stimulating 
and educating them in matters of our world, such as the animals, the plants 
and the environment. We also offer experiences such as the making of cheese, 
jams, baking biscuits and bread allowing them direct contact with the materials 
to stimulate sensations, smells and textures.

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: Fabrico de queijos, biscoitos e 

bolachas – 1h30; Circuitos pedagógicos – variável/
Making cheese, baking biscuits and cookies – 1,5 
hours; Pedagogical Itineraries – varies

• Preço/pessoa Price/person: Fabrico de queijos, 
biscoitos e bolachas – 10€/pax; Circuitos 
pedagógicos – 15€/pax/Making cheese, baking 
biscuits and cookies – 10€ per person; Pedagogical 
Itineraries – 15€ per person

© Quinta do Galo  © Quinta do Galo  © Quinta do Galo



Actividades Aventura
Adventure Activities
Viva momentos de adrenalina, experienciando actividades como rappel, 
tirolesa, slide, tiro com arco ou ponte paralela. Escolha a actividade que mais 
o agrada e aventure-se connosco!

Get your adrenaline boost with activities such as rappelling (abseiling), zip 
wire, hi-wire, archery or parallel rope. Select the activity that appeals to you 
most and come on an adventure with us!

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: 20 – 30 min.
• Preço/pessoa Price/person: Tiro com arco 7€/pax; 

restantes actividades 15€/pax/ Archery 7€/pax; other 
activities 15€/pax

© Quinta do Galo  © Quinta do Galo  © Quinta do Galo



Gincanas, Orientação e Jogos Recreativos
Gymkhana, Orienteering and Recreational Games 
Corridas de obstáculos, jogos de futebol em cima de burros, carrinhos a 
pedal e trampolim, peddy-pappers, apanha do galo e do leitão, entre outros 
jogos tradicionais, são actividades preparadas para lhe proporcionar os mais 
divertidos momentos de relaxamento e descontracção. Escolha a actividade 
que mais o/ a agrada!

Obstacle courses, football games on donkeys, pedal cars, trampoline, treasure 
hunt, catch the rooster and catch the piglet, among other traditional games. 
All the activities are planned to be fun and relaxing. Select the activity that 
appeals to you most!

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: Depende da actividade escolhida/

depends on the activity
• Preço/pessoa Price/person: variável, consoante a 

actividade/varies according to the activity

© Quinta do Galo  © Quinta do Galo  © Quinta do Galo



Paintball 4 Fun

Divirta-se neste jogo onde a aventura e a natureza se conjugam, 
proporcionando-lhe uma experiência positiva e com todos os ingredientes de 
adrenalina e emoção imprescindíveis para uma vivência activa e ao mesmo 
tempo relaxante.

Have fun with this game where adventure and nature come together giving 
you a positive experience with the adrenaline and the emotion that are 
indispensable to an intense yet relaxing experience.

Praiacores
Licença Marítimo-Turística 02/2003
Licence no. 02/2003

• Tel./Phone: (+351) 966 039 899
• E-mail: praiacores@gmail.com
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 20€/pax
• Preço por criança/Price per children: 15€/pax – 

crianças até aos 12 anos/15€/pax children until 12 
years old

• Preço para grupos/Price for groups: 15€/pax (grupos 
com mais de 12 pessoas)/15€/pax (groups with more 
than 12 people)

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person:20€/pax (com obstáculos) 

ou 15€/pax (na mata)/20€ per person (with obstacles) 
or 15€ per person (in the woods)

© Praiacores  © Praiacores



Parque Aventura
Adventure Park
Actividades ligadas ao desporto aventura, manobras de corda, jogos 
interactivos de grupo e passeios de Moto 4. Para um dia divertido em contacto 
com a Natureza!

Activities connected with adventure sports, rope manoeuvres, interactive 
group games and four-wheel bike rides. For a fun day in touch with nature!

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: 1 dia/1 day
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax

© Quinta do Galo  © Quinta do Galo  © Quinta do Galo



Aluguer de BTT
Mountain Bike Rental
Aluguer de btt para passeios durante umas horas ou um dia, consoante a sua 
necessidade. Conheça a ilha ao seu ritmo!

Rent a mountain bike for a ride lasting from a few hours to an entire day, 
depending on your needs. Get to know the island at your own pace!

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full day
• Preço por pessoa Price/person: 12,50€/pax

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: 1h
• Preço por pessoa Price/person: 5€/pax



Passeio BTT
Mountain Bike Ride (Itinerary)
Passeio que consiste no aluguer de uma bicicleta com monitor, com partida 
da Quinta do Galo, havendo um mapa da cidade para orientar o passeio.

Rent a mountain bike with a monitor and take off from Quinta do Galo with a 
map of the city to orient your route.

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: 2h
• Preço/pessoa Price/person: 10€/pax



Caça à Baleia e Faina de Pesca
Whale Hunt and Fishing Operation
Os incontáveis segredos e a magia do mar profundo! A arrojada caça à baleia, 
numa luta titânica entre o homem e a baleia. Os baleeiros e a coragem des-
temida de enfrentar os segredos e a vastidão do Oceano. O mar, as artes da 
pesca artesanal e o sustento das comunidades piscatórias. Um percurso que 
percorrerá a memória de grandes lutas, o conhecimento do mar, naufrágios, 
tempestades, barcos, portos e pescadores intrépidos

Explore the countless secrets and magic of the deep sea: the daring whale 
hunt, in a titanic struggle between man and whale; the whalers and the fear-
less dare to face the vast ocean, with its myriad secrets; the sea, manual fish-
ing arts and the livelihood of the fishing communities.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt/
• Duração/Duration: Meio dia/Half-day
• Preço/Price: 25€/pax



Passeios de Carrinha
Van Itineraries
Passeie pela ilha conhecendo os principais pontos de interesse e 
descobrindo recantos únicos e de extrema beleza

Visit the main attractions of the island and discover unique nooks and 
crannies of extreme beauty

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Meio-dia ou dia inteiro/Half-day 

(HD) or full day (FD)
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax (HD) ou 70€ (FD)
• Preço para grupos/Price for groups: 35€/pax HD e 

65€/pax FD (grupos com mais de 6 pessoas)/35€/pax 
HD and 65€/pax FD (groups with more than 6 people)



Escalar a Rocha Negra
Climbing the Dark Rock
“Segure-se bem!” As formações geológicas dos Açores são um palco natural 
excelente para a prática de escalada. Suspensos na pedra nua, com o mar lá 
em baixo, são muitas as vias a descobrir, para iniciados ou praticantes com 
muita experiência. Se nunca teve a oportunidade de viver estas emoções, 
temos cursos de iniciação preparados à sua medida.

“Hold yourself!” The geological formations of the Azores are a great natural 
stage to climb. Hanging on the hard rock, with the sea laying on your feet, 
there are a lot of climbing routes to discover, with several levels of difficulty. 
To experience thrilling experiences like this, we prepared beginners courses, 
adapted to your needs.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt/
• Duração/Duration: variável/varies
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/by request

© Carlos Medeiros



Espeologia
Speleology 
Os Açores são terras de vulcões, que foram deixando ao longo do tempo, 
um património vulcano-espeleológico único no mundo. Conhecer estas 
cavidades, requer tempo e experiência, mas também alguma coragem e 
acompanhamento adequado. Conheça as principais cavidades da Terceira 
connosco.

The Azores are a volcano land that represents a great volcanic and speleological 
patrimony in the world. The caves exploitation requires time and experience, 
at the same time courage and proper guidance. Come with us and meet the 
island main caves.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt/
• Duração/Duration:Dia Inteiro/Full Day
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta; Marcação 

nas datas apresentadas no site www.greenemotions.
org/by request; Possible dates available on www.
greenemotions.org

 © Os Montanheiros



Golfe
Golf
Divirta-se nesta actividade desenvolvida em plena natureza, que alia o 
desporto ao relaxamento. A ilha ilha Terceira reune todas as condições para a 
realização desta actividade.

Delight yourself in this activity carried out in the heart of nature, joining sport 
and relaxation. Terceira Island gathers all the necessary conditions to this 
activity.

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com; isabelcosta@

turangra.com; vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: Green fee diário/daily Green Fee
• Preço/pessoa Price/person: 40,00€/pax



Observação de aves
Bird Watching
“Conhecer passarinhos!” Nos Açores, passam todos os anos, inúmeras 
espécies da avifauna europeia e americana, sendo um local excelente para 
a observação de aves dos dois continentes, situação única devido à sua 
localização. Com a tranquilidade de que “quem espera sempre alcança”, 
venha connosco descobrir, pelo canto, as espécies endémicas, as migratórias 
e as nidificantes

“Meeting birds!” Every year several bird species, from Europe and America, 
fly through the Azores. The islands are a great place to watch birds, due to its 
unique location. Come with us and discover the endemic, the migratory and 
the nesting species in a quite and pleasurable environment.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt/
• Duração/Duration: Half-day início às 7h00/
 starts at 7 a.m.
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/by request

© Tiago Fortuna



Actividades Equestres
Equestrian Activities
Para os que já possuem alguma experiência há a possibilidade de realizarem 
actividades equestres no picadeiro ou ao ar livre. Para uma primeira abordagem 
à equitação, contem com a presença de um equitador. Pode também 
experimentar um passeio de carroça e de charrete. Para os mais pequeninos 
actividades com póneis. A interacção com os animais é única!

For those who have some experience, there is a chance to perform equestrian 
activities in the riding school or outdoors. Riding instruction is available for 
first-timers or those with relatively little experience. There is also a chance to 
try a cart or carriage ride. For children, there are pony activities. The interaction 
with the animals is unique!

Quinta do Galo
Alvará nº 61/2006
Licence no. 61/2006

• Tel./Phone: (+351) 912 575 245
 ou/or (+351) 912 575 242
• E-mail: mail@quintadogalo.pt
• Duração/Duration: 40 min a 1h30, dependendo da 

actividade/40 min to 1h, depending on the activity
• Preço/pessoa Price/person: Aula de Equitação 20€/

pax; Passeios de charrete, de burro ou de pónei 10€/
pax; Passeio a cavalo ao ar livre com guia 45€/Horse 
riding lesson 20€ per person; Carriage, donkey or 
pony rides 10€ per person; Horse ride with a guide 
45€ per person

• Preço por criança/Price per children: Aula de 
Equitação 15€/ pax (dos 4 aos 12 anos)/Horse riding 
lesson 15€ per child (from 4 to 12 years old)

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com; isabelcosta@

turangra.com; vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 1h
• Preço/pessoa Price/person: 30,00€/pax

©  Quinta do Galo



Angra a Pé
Angra on Foot
Conheça a magnifica cidade Património Mundial da Humanidade pelos 
seus próprios pés e na companhia de um guia credenciado. Este passeio 
envolve passagens por vários pontos da cidade, como a Igreja da Sé, o Teatro 
Angrense, o Jardim Duque da Terceira, entre outros.

Acquaint yourself with the magnificent UNESCO World Heritage city with a 
walking itinerary led by a licensed tour guide. This walking itinerary includes 
various historical sites of the city such as the Igreja da Sé, seat of the Roman 
Bishop in the Azores, the Angrense Theatre, and the municipal garden, Jardim 
Duque da Terceira, among others.

Angra 2000 Viagens e Turismo, Lda.
Alvará nº 01/1993
Licence no. 01/1993

• Tel./Phone: (+351) 295 215 555
• E-mail: geral@angra2000.com
• Duração/Duration: 3h30/Half-day
• Preço/pessoa Price/person: 10€/pax



Angra dos Reis – Cidade Património Mundial
Angra and the Kings – World Heritage Site
Partir à descoberta da Angra Real... os Reis de Portugal que aportaram por 
razões de resistência armada, lutas de poder, desterro político ou mera visita 
de Estado. O relevo histórico da cidade de Angra, Património Mundial por 
classificação da UNESCO.

Discover the Royal Angra... the Portuguese Kings who came here due to armed 
resistance, power struggles and political exile or simply in State visits. The 
historical importance of the city of Angra, a UNESCO World Heritage Site.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt/
• Duração/Duration: Meio dia/Half-day
• Preço/Price: 25€/pax



Baías Encantadas
Enchanted Bays
Este passeio permitir-lhe-á conhecer as mais belas baías da ilha, apreciando 
o deslumbrante encontro entre o mar e a rocha negra. Baías que contam 
a história viva dos nossos antepassados, onde os naufrágios foram uma 
constante, e que nos permitem ter uma vista única sobre a ilha.

This itinerary takes you to the most superb bays of the island, where you can 
be captivated by the encounter of the sea with rugged black lava rocks. Bays 
that recount the living history of our ancestors and give us a unique view of the 
island, where shipwrecks were constant.

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 2 – 2h30
• Preço/pessoa Price/person: 45€/pax
• Preço para grupos Price for groups: 35€/pax (grupos 

com mais de 6 pessoas)/35€/ pax (groups with more 
than 6 people)

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 25€/pax

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 3h
• Preço/Price: 25€



City Tour Angra do Heroísmo

Visita a pé ao centro de Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da 
UNESCO desde 1983. Visita aos principais monumentos.

Walking tour to Angra do Heroísmo downtown, which was considered world 
patrimony by UNESCO in 1983. Visit several of the city monuments.

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com; isabelcosta@

turangra.com; vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 3h – 4h
• Preço/pessoa Price/person: 13€/pax



Passeios Citadinos
City Walks
Passeios pedestres pelos centros históricos das cidades da Praia da Vitória e 
de Angra do Heroísmo, Cidade Património Mundial (UNESCO).

Walks through the historical centres of the cities of Praia da Vitória and Angra 
do Heroísmo, a UNESCO World Heritage Site.

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h30
• Preço/pessoa Price/person: 15€/pax



Terceira, o Passado e o Presente
Terceira, the Past and the Present
Percorra a cidade e outros pontos da ilha, com um guia devidamente 
credenciado, viajando entre o presente e o passado e contactando com a 
realidade da ilha.

Walk through the city and other sites on the island, with a licensed tour guide, 
travelling between the past and the present, while interacting with the daily life 
of the island.

Angra 2000 Viagens e Turismo, Lda.
Alvará nº 01/1993
Licence no. 01/1993

• Tel./Phone: (+351) 295 215 555
• E-mail: geral@angra2000.com
• Duração/Duration: 8h00/Full Day
• Preço/pessoa Price/person: 65€/pax
• Preço/grupos Price for groups: 55€/pax (grupos 

maiores de 9 pessoas)/55€/pax (groups with more 
than 9 people)



Alagoa da Fajazinha

Este é um percurso que atravessa a Rede Natura 2000, apresentando uma 
elevada diversidade geológica e uma unicidade ao nível da flora e da fauna.

This trail crosses the Nature Network 2000, with large geological diversity and 
unique flora and fauna.

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 4h00
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/pax 

(crianças dos 7 aos 12 anos, quando acompanhadas 
por um adulto pagante)/17,50€/pax (children from 7 to 
12 years old, when with a paying adult)

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 4km/aprox. 4h
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/pax 

(crianças dos 7 aos 12 anos, quando acompanhadas 
por um adulto pagante)/17,50€/pax (children from 7 to 
12 years old, when with a paying adult)

• Preço para grupos/Price for groups: Grupos entre 2 e 
8 pessoas (máximo) pagam 25€/pax/Groups between 
2 and 8 people (maximum) pay 25€/pax

© Tiago Fortuna



Caminhada ao Pôr-do-Sol e Jantar Típico
Sunset Walk and Typical Dinner
O final do dia e a magia da luz do pôr-do-sol, são momentos únicos de 
descanso e contemplação, a pedirem um passeio tranquilo, pela costa, com 
o mar e a linha do horizonte a servir de pano de fundo. No final da caminhada 
breve, encontraremos um jantar típico, em local acolhedor, com alcatra 
regional e outras iguarias da boa gastronomia terceirense.

The end of the day and the magic sunset are unique relaxing moments that 
appeal to a quiet walk by the shore, having the sea and the horizon as a 
magnificent background. At the end of this light walk, a dinner with typical 
dishes, such as alcatra (beef cooked in a clay pot) and other characteristic 
treats, will be served in a cosy restaurant.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 5h (saídas a partir das 17h/
 After 5 p.m.)
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax



Lagoinha

Situando-se na Serra de Santa Bárbara, este percurso atravessa a Rede 
Natura 2000 e apresenta uma das paisagens naturais mais belas da ilha.

On Serra de Santa Bárbara, this trail is part of the Nature Network 2000 and 
has one of the most captivating natural views of the island.

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/pax 

(crianças dos 7 aos 12 anos, quando acompanhadas 
por um adulto pagante)/17,50€/pax (children from 7 to 
12 years old, when with a paying adult)

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h30
• Preço/pessoa Price/person: 30€/pax

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 7km/aprox. 5h
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/pax 

(crianças dos 7 aos 12 anos, quando acompanhadas 
por um adulto pagante)/17,50€/pax (children from 7 to 
12 years old, when with a paying adult)

• Preço para grupos/Price for groups: Grupos entre 2 e 
8 pessoas (máximo) pagam 25€/pax/Groups between 
2 and 8 people (maximum) pay 25€/pax

© Aquarius © Tiago Fortuna



Mistérios Negros 
Dark Misteries 
Este é um percurso circular, que começa e termina na Gruta do Natal, junto 
à Lagoa do Negro. Por uma estrada de terra batida ou por entre as matas, 
onde abunda uma vegetação rara e de beleza extrema, poderá apreciar uma 
paisagem idílica, ao mesmo tempo que se integra no ambiente circundante, 
experienciando os Mistérios, resultado de uma erupção que data do Século 
XVIII.

This circular walking trail begins and ends at Gruta do Natal next to the 
Lagoa do Negro. On a worn dirt trail or through the woods, where rare and 
breathtaking vegetation is abundant, you can appreciate an idyllic view, and 
at the same time integrate yourself in the surroundings and experience the 
Mistérios (Mysteries), which resulted from an eruption in the XVIII century.

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 4h00
• Preçopessoa Price/person: 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/pax 

(crianças dos 7 aos 12 anos, quando acompanhadas 
por um adulto pagante)/17,50€/pax (children from 7 to 
12 years old, when with a paying adult)

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 3h
• Preço por pessoa Price/person: 30€/pax

© Aquarius



Mistérios Vulcânicos
Volcanic Mysteries
Trilho localizado na encosta Leste da Serra de Santa Bárbara, do Sítio da Rede 
Natura 2000, Serra de Santa Bárbara – Pico Alto, onde se pode observar de 
perto os resultados de uma erupção histórica ocorrida no século XVIII. Nes-
te local a vegetação natural é particularmente exuberante, apresentando ha-
bitats em diversas fases de evolução, desde colonização primária até um ha-
bitat clímax de floresta de Laurissilva

Trail located on the East slope of Santa Bárbara Mountain, within the Nature 
2000 Network area, Serra de Santa Bárbara – Pico Alto, where it is possible 
to observe up close the consequences of an 18th century volcanic eruption. 
In this site the natural vegetation presents particularly exuberant, presenting 
habitats in several stages of evolution, from primary colonization to a climax 
of Laurissilva forest

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 5 km/aprox. 4h
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/ pax 

(crianças dos 7 aos 12 anos, quando acompanhadas 
por um adulto pagante)/17,50€/pax (children from 7 to 
12 years old, when with a paying adult)

• Preço para grupos/Price for groups: 25€/pax (grupos 
entre 2 e 8 pessoas)/25€/pax (groups between 2 and 8 
people)

© Tiago Fortuna



Passeios Nocturnos
Night walks
Venha descobrir as emoções de um passeio à luz da lua, no silêncio da 
noite, ouvir as cigarras, o estalar dos ramos... ouvir o vazio, sentir a luz da 
lua, adivinhar formas, perceber silhuetas... os mistérios da natureza pela noite 
dentro.

Come with us and discovery by walk, the mysteries of full moon, in the silence 
of the night. A different view over nature, feeling the silence and the full moon 
light, imagine shapes and forms...

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 5km / aprox. 2,5h
• Preço/pessoa Price/person: 15€/pax
• Preço por criança/Price per children: 17,50€/pax 

(crianças dos 7 aos 12 anos, quando acompanhadas 
por um adulto pagante)/17,50€/pax (children from 7 to 
12 years old, when with a paying adult)

© Tiago Fortuna



Travessia da Ilha
Island Crossing
Venha descobrir a ilha Terceira pelos caminhos do seu interior. Uma descoberta 
profunda, recheada de emoções, por caminhos onde o automóvel não chega. 
Aqui, campo através, poderá perceber o equilibrio e a força da Natureza, que 
é a nossa própria força. Deixe-se invadir pelos silêncios e sons da Natureza, 
num espaço de beleza impar.

Discover Terceira Island through its interior walking trails. This is a profound 
and emotional discovery on trails where automobiles do not tread. Here, 
surrounded by the countryside, you can come to understand the balance 
and the power of Nature, which is our own power. In a place of incomparable 
beauty, let the silence and the sounds of Nature invade your being.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 40km 2 dias/40 km 2 days
• Preço/pessoa Price/person: Sob consulta/By request

© Nuno Correia



Aluguer de Scooters
Scooters Rental
Aluguer de Scotter’s com diferentes cilindradas e preços consoante as 
necessidades do cliente. 

Scooter rentals offer different cylinder capacities and prices according to client 
needs. 

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full day
• Preço/pessoa Price/person: 23€ - 40€ Consoante a 

Cilindrada/According to horsepower



Trilhos de Moto 4
4-Wheeled Bike Trails
Actividade acompanhada de guia e com partida de Angra em direcção ao 
interior da ilha para uma aventura fora de estrada, onde se pode desfrutar das 
maravilhosas paisagens que a natureza oferece.

A guided activity departing from Angra and heading to the interior of the island 
for an off-road adventure, where one can enjoy the wonderful sights that only 
nature can offer.

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/2005
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: 2h – 2h30
• Preço/pessoa Price/person: 65€/pax



Jipe Tours
4x4 Tours
Passe por pontos de interesse turístico e visite locais remotos da ilha, num 
jipe, aventurando-se dentro e fora de estrada e conhecendo a natureza única 
da ilha Terceira que lhe proporciona experiências singulares e autênticas.

Travel through points of interest and visit remote sites on the island in a 4x4. 
Venture on and off road to see the unique beauty of Terceira Island for an 
authentic and unique experience.

Aguiatur
Licença Marítimo-Turística nº 2/200
Licence no. 2/2005

• Tel./Phone: (+351) 917 553 111
• E-mail: geral@aguiatur.com.pt
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full day
• Preço/pessoa Price/person: 65€/ pax
• Preço por criança Price per children: 50% desconto 

(crianças até aos 12 anos)/50% Discount (children until 
12 years old)

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 6h
• Preço/pessoa Price/person: 45€/pax



Temáticaventura, Lda.
Alvará nº 4/2008
Licence no. 4/2008

• Tel./Phone: (+351) 96 233 44 89
 ou/or (+351) 913 545 402
• E-mail: tematicaventura@gmail.com
• Duração/Duration: Dia inteiro ou meio-dia/
 Full day or half-day
• Preço/pessoa Price/person: Dia inteiro 55€/pax, meio-

dia 35€/pax/Full day 55€/pax, half day 35€/pax
• Preço por criança/Price per children: 50% desconto 

(crianças até aos 12 anos, quando acompanhadas por 
um adulto pagante)/50% Discount (children until 12 
years old, when with a paying adult)

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com; isabelcosta@

turangra.com; vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: 3h
• Preçopessoa/Price/person: 67,50€/pax

© Temáticaventura

Jipe Tours
4x4 Tours
Desfrute de um passeio magnífico, que jamais esquecerá, passando por lo-
cais de extrema beleza

Experience a wonderful ride, which you will never forget, passing by extremely 
beautiful sights



Volta à Ilha
Full Day Excursion Around the Island
Conheça a realidade histórica, cultural, social e económica da ilha Terceira 
atravessando a ilha de um lado ao outro. Neste passeio haverá paragens em 
diversos locais de interesse, como por exemplo monumentos, miradouros, 
zonas balneares, zonas naturais, entre outros.

Get to know the historical, cultural, social and economic realities of Terceira by 
crossing the island from one end to the other. This itinerary has several stops 
at various sites of interest, such as monuments, viewpoints, bathing areas and 
natural zones among others.

Centro Náutico Aquarius, Lda. 
Licença Marítimo-Turística nº 1/2006
Licence no. 1/2006

• Tel./Phone: (+351) 919 611 165
 ou/or (+351) 914 605 633
• E-mail: aquariusazores@mail.telepac.pt 
• Duração/Duration: 6h
• Preço/pessoa Price/person: 35€/pax

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 8h
• Preço/pessoa Price/person: 55€/pax
• Preço por criança/Price per children: dos 0 aos 3 

anos – 35€/pax; dos 4 aos 12 – 40€/pax, quando 
acompanhadas por um adulto pagante/Children 
between 0 and 3 years old 25€/pax; Between 4 and 12 
years old 30€/pax, when with a paying adult

• Preço para grupos/Price for groups: Grupos de 5 ou 
mais pessoas – 250€ por grupo/Groups with more 
than 5 people – 250€ per group

© Tiago Fortuna



Volta à Ilha
Full Day Excursion Around the Island
Neste passeio, visite miradouros, igrejas, zonas naturais, monumentos, entre 
outros pontos de atracção, aproveitando não só para desfrutar da beleza 
deste cantinho da natureza, como também para conhecer o contexto histórico, 
económico, social e cultural da ilha.

In this tour you will visit belvederes, churches, natural areas, monuments, 
among other sites of attraction, enjoying the extreme beauty of this corner 
of nature and getting to know the historical, economic, social and cultural 
environment.

Top Atlântico – DMC Viagens
e Turismo, SA
Alvará nº 1198/2004
Licence no. 1198/2004

• Tel./Phone: (+351) 295 218 040
• E-mail: terceira@topatlantico.com
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full day
• Preço/pessoa Price/person: desde 115€/pax/from 

115€/pax

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com/
 isabelcosta@turangra.com/ vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: Dia inteiro/Full day
• Preço/pessoa Price/person: 58€/pax



Meia Volta à Ilha
Half-day Excursion Around the Island
Passeie pela ilha Terceira parando em diversos locais emblemáticos, 
nomeadamente miradouros, zonas balneares, monumentos, zonas naturais 
entre outros pontos de interesse, ficando a conhecer a envolvente histórica 
e social da ilha.

Tour the island of Terceira stopping at emblematic sites namely viewpoints, 
bathing areas, monuments and natural zones among other points of interest, 
which will acquaint you with the compelling history and society of the island.

GreenEmotions
(powered by pédelava)
Alvará 04/2007
Licence no. 04/2007

• Tel./Phone: (+351) 968 782 517
• E-mail: info@pedelava.pt
• Duração/Duration: 3h30
• Preço/pessoa Price/person: 40€/pax
• Preço por criança/Price per children: Dos 0 aos 

3 anos – 25€/pax; dos 4 aos 12 – 30€, quando 
acompanhadas por um adulto pagante. Children 
between 0 and 3 years old 25€; between 4 and 12 
years old 30€/pax, when with a paying adult

• Preço para grupos/Price for groups: Grupos de 5 ou 
mais pessoas – 175€ por grupo/Groups with 5 people 
or more – 175€ per group

Top Atlântico – DMC Viagens
e Turismo, SA
Alvará nº 1198/2004
Licence no. 1198/2004

• Tel./Phone: (+351) 295 218 040
• E-mail: terceira@topatlantico.com
• Duração/Duration: Meio-dia/Half-day
• Preço/pessoa Price/person: desde 65€/pax/from 65€/

pax

Turangra – Viagens e Turismo
Alvará nº 01/1996
Licence no. 01/1996

• Tel./Phone: (+351) 295 404 015
 ou/or (+351) 912 575 036
• E-mail: andreiafortuna@turangra.com; isabelcosta@

turangra.com; vaniaalves@turangra.com
• Duração/Duration: Meio-dia/Half day
• Preço/pessoa Price/person: Entre 14,58€/pax e 

67,20€/pax, consoante a rota e o nº de participantes/
From 14,58€/pax to 67,20€/pax, according to the tour 
and the number of participants



Os apreciadores desta modalidade têm nos Açores boas condições meteo-
rológicas para a sua prática, para além de usufruírem de panoramas únicos, 
com todo o maravilhoso mar a seus pés.

This sport lovers have good weather conditions in the Azores, where they can 
enjoy unique sights of the sea and landshores.

Mar, Vela e Sol, Act. Marítimo
Turísticas, Lda.
Licença Marítimo-Turística nº 1/2003
(Tourism Sea Operator Licence No. 1/2006)

•  Tel./ Phone: (+351) 295 642 330
 ou/or (+351) 962 926 494
•  E-mail: marvelasol@gmail.com 
• Preço/pessoa Price/person: Sob Consulta/ By request

Vela
Sailing



Sítios Internet Sites
Faial

Base Peter Zee
http://www.whalewatchingazores.com/

Hortacetáceos
www.hortacetaceos.com

Top Atlântico – DMC Portugal
www.tadmc.com

Turangra – Viagens e Turismo
www.turangra.com

Ilha Graciosa

Gracipescas
http://gracipescas.viaoceanica.com

Nautigraciosa/ Divingraciosa
www.divingraciosa.com

Pico

Aventura Abegoaria
http://aventura.a-abegoaria.com

Turispico
http://www.turispico.com/

Turangra – Viagens e Turismo
www.turangra.com

São Jorge

Vítor Soares – Urzelinatur, Lda.
http://www.urzelinatur.com

Terceira

Centro Náutico Aquarius, Lda.
http://aquariusazores.com

GreenEmotions (powered by pédelava)
www.greenemotions.org

Marsol.hug – Viagens Marítimo 
Turísticas, Lda. 
www.marsolter.com

Octopus, actividades náuticas, Lda. 
http://www.octopusportugal.com/

Praiacores 
http://praiacores.com

Quinta do Galo
http://www.quintadogalo.pt

Temáticaventura – Unipessoal, Lda.
http://tematicaventura.blogspot.com/

Angra 2000 Viagens e Turismo, Lda.
www.angra2000.com

Top Atlântico – DMC Portugal
www.tadmc.com

Turangra – Viagens e Turismo
www.turangra.com

A ART não se responsabiliza por eventuais alterações de preços realizadas pelas empresas.
ART – Regional Tourism Association – is not responsible for price changes



A ART não se responsabiliza por eventuais alterações de preços realizadas pelas empresas.
ART – Regional Tourism Association – is not responsible for price changes



TEL_ (+351) 295 216 480

QUIOSQUE DE INFORMAÇÃO TURíSTICA 
 PRAIA DA VITÓRIA_ (+351) 295 543 251

ANGRA DO HEROÍSMO_ (+351) 295 218 542

web: www.artazores.com
e-mail: info@artazores.com


