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16 de Setembro

Trilho c/ guia 

Ponta Delgada – Poço da 
Ribeira do Ferreiro

Hora de inicio: 9h00
Hora de fim: 17h00
Dificuldade: 3 (0-5)

Distancia Total: 15 km



17 de Setembro

Viagem ao Corvo c/ guia 
em semi rígido com 

passagem pelas grutas 
da ilha das Flores 

Hora de inicio: 8h45
Hora de fim: 16h30
Dificuldade: 2 (0-5)

Distancia Total: 5 km



18 de Setembro

Trilho c/ guia 

Tour pelas lagoas e Rocha dos 
Bordões

+ 

Trilho Mosteiro – Fajazinha

Almoço em Restaurante Tradicional 



19 de Setembro
Transfere  de saída

(hora a confirmar)



Preço do programa 

• Sem alimentação (exceto o jantar de grupo do dia 15 e almoço de dia 18 que está incluído):

• 380 € por pessoa (reserva se for feita por 2 pessoas), quarto com 2 camas ou cama de casal

• 465€ por pessoa (reserva se for feita individualmente) quarto com 2 camas ou cama de casal

• Este valor inclui: Alojamento em Hotel 3 estrelas (c/ peq almoço incluído) ; Transferes de chegada e saída; Guia da Experience OC em todas as atividades;
Seguros; Todas as taxas e entradas; Viagem de Barco em Semi rígido até à ilha do Corvo; Transferes na ilha do Corvo.

Pagamentos:

• Para assegurar o seu lugar deverá realizar o pagamento de 50% do valor no momento da reserva e o restante valor até ao dia 1 de Março de 2020.

• Caso tenha algum problema ou questão contacte-nos diretamente pelo 913576465 ou por mail experienceoc@gmail.com

Como fazer a sua inscrição:

• Faça a sua reserva mediante o pagamento do valor da atividade ou da 1ª prestação para o Nib – Armando Rodrigues – ou pelo sistema (gratuito).

• Efetue depois a sua inscrição no Formulário de que pode encontrar na página da Experience OC. Depois envie o formulário com o comprovativo de pagamento
para experienceoc@gmail.com

• A sua inscrição estará certa quando receber um e-mail a confirmação a sua inscrição.

Pagamentos e inscrição 

mailto:experienceoc@gmail.com


• Caso por algum motivo a sua inscrição não for aceite, é lhe devolvido a totalidade do valor pago.

• A inscrição só fica confirmada e com garantia de reserva com o pagamento do valor da atividade ou dos primeiros 50%.

• Se a transferência efetuada não for de uma conta em seu nome, ou se a conta estiver em mais que um nome, é favor referir o nome
em que vem a transferência para não haver dúvidas na conferência do recebimento no extrato.

• Deve levar consigo para as caminhadas levar lanche, água, botas de caminhada, bastões, fato de banho e agasalhos para o frio ou capa
leve para a chuva.

• O programa poderá sofrer alterações na ordem das atividades conforme o estado do tempo.

• A reserva no Hotel está sujeita à disponibilidade do mesmo.

• Deve fazer a inscrição logo que decidir participar, para assegurar o alojamento e a tipologia desejada.

• Os preços não incluem os voos de avião. A reserva do voo deve de ser feita por si.
Para quem tenha dificuldades no acesso ao site, favor contacte-nos.
Recomendamos que faça a sua reserva o quanto antes para assegurar os melhores preços.

Outras informações
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