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PROGRAMA – 10 ATIVIDADES , 10 DIAS

Coasteering + Snorkeling 
Caloura

O Coasteering é uma atividade relativamente recente que nasceu no Reino Unido e que rapidamente
se tornou muito popular. Conjuga diferentes atividades e técnicas como natação, mergulhos ou 
saltos, escalada e destrepes. Ao mesmo tempo adicionamos diferentes jogos aquáticos e exploramos
os fundos com o snorkeling. A atividade é enquadrada por dois monitores e os materiais usados são 
os coletes, capacetes, fatos de neoprene, meias de neoprene e sapatos próprios. A atividade irá 
desenrolar-se por aproximadamente 2,5 horas incluindo várias explicações ou brienfings de 
segurança. 
Após o almoço volante iremos aproveitar mais algum tempo na Caloura e no regresso passaremos 
no Pinhal da Paz para alguns jogos.  

Trilho Rota da Água / Geocaching. Observatório Vulcanológico
Lagoa

O trilho Rota da Água desenvolve-se na vertente sul do Pico da Barrosa. Inicia-se na zona dos 
Remédios, na Lagoa, e tem uma extensão aproximada de 6km. Para além de ser um local muito 
bonito irá integrar vários elementos relativos à temática da Água e ainda alguns desafios de 
geocaching. Após o almoço passaremos no Centro Vulcanológico para aprender um pouco mais 
sobre as nossas origens vulcânicas. 

Passeio Bicicletas de Montanha
Tronqueira e Furnas

 No Nordeste iniciamos o nosso percurso de bicicleta no Parque Florestal da Cancela do Cinzeiro, 
passando na Tronqueira e terminando na Povoação. São 23km de percurso com um grau de 
dificuldade moderado a fácil. A tarde será passada nas Furnas percorrendo de bicicleta alguns dos 
locais mais importantes a nível vulcanológico e cultural. Terminamos o dia com os banhos termais.

Trilho Lagoa do Fogo. Caldeira Velha

O trilho que iremos percorrer tem aproximadamente 6km. De uma beleza invulgar, pouco 
conhecido e com forte cariz de aventura , desceremos até à lagoa por antigos caminhos que eram 
usados para o pastoreio e acesso às matas. O regresso faz-se subindo o trilho que termina no 
miradouro da Lagoa do Fogo e por muitos já conhecido. Durante a tarde o grupo passará na 
Caldeira Velha onde pretende-se que todos possam adquirir algum conhecimento sobre o Vulcão do 
Fogo e aproveitar alguns banhos termais
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Escalada / Convívio
Água de Pau

A escalada é uma atividade que nos ensina disciplina, superação e força de vontade. No exterior 
permite ainda um contato com os elementos naturais. As vias serão de níveis fáceis / médios 
conforme a experiência de cada jovem. Pretende-se durante a tarde um pequeno convívio 
partilhando algumas impressões sobre a primeira semana e expetativa para os restantes dias. 
Terminamos na Praia de Água D'Alto

Trilho Gorreana. Fábrica Chá
 Maia

O dia será iniciado com uma visita á Fábrica do Chá onde serão explicados todos os processos na 
fabricação do chá, os contextos históricos do seu aparecimento, auge e declínio . Este será o dia por 
excelência para a História Açoriana. De seguida pretende-se fazer o trilho da Gorreana com uma 
visita á pequena central hidroelétrica da fábrica. Durante a tarde visitaremos o Museu da Maia e 
terminamos com alguns banhos no Poço do Frade. 

Passeio Kayak Ilhéu Vila Franca
Vila Franca

Vamos aproveitar a flexibilidade que os kayaks permitem e visitar o ilhéu de Vila Franca. No 
exterior do ilhéu espera-nos paredes imponentes e bonitas cavernas. No interior iremos descansar, 
mergulhar e fazer snorkeling. Esta atividade será enquadrada por 2  monitores. Os kayaks, do tipo 
sit-on-top, são muito estáveis para principiantes. O percurso de ida , volta ao ilhéu e regresso tem 
um extensão aproximada de 5km

Aulas de Surf. City Tour
Ponta Delgada e/ou R.Grande

( Grupo 15-18  anos )

Durante a manhã espera-nos um aula de surf. Conforme as condições do Mar a atividade poderá ser 
feita na Praia do Pópulo ou na Praia de Santa Bárbara. Para a tarde propomos um “City Tour” em 
Ponta Delgada para , olhando o passado, podermos interpretar o seu presente. 

Passeio a Cavalo. City Tour
Lagoa e Ponta Delgada
( Grupo 12-14  anos )

Durante a manhã iremos dar uma passeio de cavalos numa quinta localizada na Lagoa. Para além do
passeio iremos ficar a par dos cuidados diários necessários tais como  escovar, alimentar e acarinhar
estes nossos amigos . Para a tarde propomos um “City Tour” em Ponta Delgada para, olhando o 
passado, podermos interpretar o seu presente. 
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Canyoning
Caldeirões - Nordeste

Será outra das atividas que ficarão na memória de muitos jovens. Esta é uma atividade que consiste 
na descida de uma troço de ribeira recorrendo a técnicas tais como o rappel, saltos, destrepes , 
slides, escorregas e caminhada aquática. Permite a acesso a lugares de grande beleza e muito pouco 
conhecidos. Ao mesmo tempo junta o elemento água que irá sempre trazer grande diversão com 
momentos mesmo hilariantes. A atividade é enquadrada por dois monitores e os materiais usados 
são os capacetes, fatos de neoprene, meias de neoprene, arneses e sapatos próprios. A atividade irá 
desenrolar-se por aproximadamente 3 horas incluindo várias explicações ou brienfgs de segurança. 
Durante a tarde iremos conhecer alguns dos “monumentos paisagísticos” do Nordeste.

Triatlo e Caça ao Tesouro – Sete Cidades

Este será a último dia do programa. Pretendemos momentos de convívio ativo com uma Caça ao 
Tesouro” onde serão enquadrados percursos a pé, de kayak e de bicicletas. Esperamos trazer 
momentos de muito convívio,  interação e desenvolver atitudes de  liderança, pró-atividade e 
capacidade de diálogo                                                                                                                             
Para aqueles que fizeram os vários dias haverá ainda tempo para fazer uma retrospetiva a tudo o que
se viveu. 

HORÁRIOS

 
09H00 - 10H00 : Transfers para os locais das atividade
10H00 - 16H00 : Atividades
16H00 - 17H00 : Regresso 

O QUE TRAZER

• Roupas confortáveis, sapatos adequados para cada atividade, casaco de chuva 
• Roupas de banho e toalha
• Proteção solar: óculos, chapéu e protetor
• Garrafa de agua 
• Pequena mochila
• Kit de proteção individual: 3 a 4 máscaras, 
• Almoço. lanche: fruta, sandes , frutos secos...( sugestão)
• Algo para tirares fotos (sugestão)
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INCLUSÕES

• Todos os equipamentos necessários para cada atividade
• Seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil
• Monitores certificados em todas as atividade oferecidas
• Transfers da tua casa para as atividades e regresso, dependendo da localidade na Ilha. Fala  

connosco para mais detalhes
• Fotos e videos. No final oferecemos um video de grupo
• Todas as entradas
• Material de higienização: gel de mãos, sabonete e toalhitas de papel para a frequente 

lavagem das mãos

PREÇOS E CALENDARIZAÇÃO

( Preços com IVA Incluído )

PROGRAMA GRUPO 12-14 anos TIPO

1ªSEMANA

2ªFEIRA TRILHO/GEOCACHING JANELA INFERNO + CENTRO VULCANOLÓGICO CULTURAL / ATIVO 15,00 €

190,00 €

3ªFEIRA COASTEERING CALOURA + SNORKELING AVENTURA 25,00 €

4ªFEIRA TRILHO LAGOA FOGO + CALDEIRA VELHA CULTURAL / ATIVO 20,00 €

5ªFEIRA KAYAK ILHÉU DE VILA FRANCA + SNORKELING AVENTURA 25,00 €

6ªFEIRA ESCALADA ÁGUA PAU + CALOURA / ÁGUA D'ALTO AVENTURA 25,00 €

2ªSAMANA

2ªFEIRA FÁBRICA CHÁ + FÁBRICA TABACO – MAIA CULTURAL 15,00 €

3ªFEIRA CANYONING RIB CALDEIRÕES AVENTURA 25,00 €

4ªFEIRA BICICLETAS NORDESTE + FURNAS AVENTURA 35,00 €

5ªFEIRA PASSEIO CAVALOS + CITY TOUR AVENTURA/CULTURAL 30,00 €

6ªFEIRA SETE CIDADES – TRIATLO COM CAÇA AO TESOURO AVENTURA/CULTURAL 30,00 €

PREÇO POR 
DIA 

PREÇO PROGRAMA 
COMPLETO

PROGRAMA GRUPO 15-18 anos TIPO

1ªSEMANA

2ªFEIRA COASTEERING CALOURA + SNORKELING AVENTURA 25,00 €

190,00 €

3ªFEIRA TRILHO/GEOCACHING JANELA INFERNO + CENTRO VULCANOLÓGICO CULTURAL ATIVO 15,00 €

4ªFEIRA BICICLETAS NORDESTE + FURNAS AVENTURA 35,00 €

5ªFEIRA KAYAK ILHÉU DE VILA FRANCA + SNORKELING AVENTURA 25,00 €

6ªFEIRA ESCALADA ÁGUA PAU + CALOURA / ÁGUA D'ALTO AVENTURA 25,00 €

2ªSAMANA

2ªFEIRA TRILHO LAGOA FOGO + CALDEIRA VELHA CULTURAL ATIVO 20,00 €

3ªFEIRA FÁBRICA CHÁ + FÁBRICA TABACO – MAIA CULTURAL / ATIVO 15,00 €

4ªFEIRA CANYONING RIB CALDEIRÕES AVENTURA 25,00 €

5ªFEIRA SURF + CITY TOUR AVENTURA/CULTURAL 30,00 €

6ªFEIRA SETE CIDADES – TRIATLO COM CAÇA AO TESOURO AVENTURA/CULTURAL 30,00 €

PREÇO POR 
DIA 

PREÇO PROGRAMA 
COMPLETO
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Datas dos Programas Completos 

• 29 Junho a 10 de Julho 
• 13 Julho a 24 de Julho
• 27 Julho a 7 de Agosto
• 10 Agosto a 21 Agosto 
• 24 Agosto a 4 Setembro

INSCRIÇÕES / PAGAMENTOS

• O número limite de inscrições para cada programa completo são 4 
• É possível a inscrição em atividades/dias específicos. 
• A aceitação das inscrições segue as seguintes linhas prioritárias e conforme a ordem abaixo

1. Inscrição no programa completo 
2. Ordem de receção da inscrição

• Após inscrição será enviado uma confirmação de receção. No entanto a inscrição só será
confirmada quando o grupo estiver preenchido e com um limite de 7 dias antes do início do
programa. 

• Após confirmação da inscrição deverá ser pago  50% do valor devido. Restantes 50% devem
ser pagos até 7 dias antes

• Os pagamentos devem ser efetuados por transferência bancária :
Banco : Novo Banco dos Açores SA
Beneficiário : F.Activities Azores Adventure Lda
IBAN :PT50 0160 0100 0092 0000 0093 3  

• A requerer fatura devem ser enviados os seguintes detalhes : Nome, Morada e Contribuinte

ALMOÇOS E LANCHES

Os almoços e lanches são da responsabilidade de cada participante. No entanto é possível a reserva 
de um almoço volante fornecido por empresas de catering com quem trabalhamos. Por favor 
contacte-nos para mais detalhes e condições

PROCEDIMENTOS COVID-19

Devido ao surto COVID-19 e de forma a manter tanto utentes como guias em segurança adotamos 
uma série de medidas em concordância com as autoridades regionais.  Estas medidas devem ser 
integralmente consultadas em https://fun-activities.net/pt-pt/protocolo-covid-19 e devem ser 
estritamente respeitadas. Discriminamos algumas :

– Utilização de máscaras em espaços confinados , tais como dentro das carrinhas 
– Obrigatoriedade de distanciamento e lavagem frequente das mão
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– Medição diária da temperatura
– Lotação máxima de 4 utentes por carrinha 

De reforçar ainda que as medidas mais eficazes começam por cada um e como tal pedimos aos pais 
para sensibilizarem os vossos filhos para atitudes de prevenção tais como distanciamento, lavagem 
frequente das mãos, procedimentos ao tossir. 

CONTATOS

Estaremos disponíveis para todos esclarecimentos que sejam necessários

Telefone : 967451256 / 911014212
Email : info@fun-activitities.net
Página : https://fun-activities.net 
Sobre nós : https://fun-activities.net/pt-pt/sobre-nos/ 


