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APRESENTAÇÃO 

 

Há quem lhes chame um dos últimos paraísos na Terra. Há quem diga que é aqui 

que está a misteriosa Atlântida. Nós preferimos chamar-lhes Ilhas Mágicas, cujos 

segredos mais bem guardados iremos deslindar. 

 

Vamos viver as verdadeiras histórias e a cultura das gentes locais. Subiremos 

montanhas, para de seguida desceremos até ao leito de vulcões, onde o enxofre 

se sente no ar. Pelo percurso entraremos numa rouparia para produzir o nosso 

próprio queijo.  

 

Ao cair da noite, dormiremos junto ao oceano, cujas águas navegaremos para 

pescar o nosso alimento. Descobre connosco mais uma parcela deste nosso 

Portugal Desconhecido! 

 

PROGRAMA* 

 

4 de Setembro de 2019 (dia 1) 

Partida de Lisboa em voo para a Ilha do Pico às 15h00. 

Chegada ao Pico, visita à paisagem protegida das Vinhas do Pico. 

Jantar de Boas Vindas com histórias ao serão. 

 

5 de Setembro de 2019 (dia 2) 

Manhã e almoço livre. 

Tarde: Visita à mais antiga queijaria dos Açores. Participação na produção. Prova 

de queijos e vinho. Visita ao Museu dos Baleeiros e jantar nas Lajes do Pico. 

 

6 de Setembro de 2019 (dia 3) 

Travessia do canal por barco e visita à Ilha do Faial. 

Visita ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos.  

Gin tónico no Peter's e regresso ao Pico. 

 

 

*Este programa é provisório, ainda pode sofrer alterações. 
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7 de Setembro de 2019 (dia 4) 

Meio-dia de passeio à descoberta da Ilha do Pico e das suas praias Oceânicas, 

almoço e partida para São Jorge.  

 

8 de Setembro de 2019 (dia 5) 

Dia de descanso e banhos na Fajã. 

Noite cultural. 

 

9 de Setembro de 2019 (dia 6) 

Passeio pedestre na montanha com visita a gruta, cascata e Fajã (com Safari 

fotográfico).  

 

10 de Setembro de 2019 (dia 7) 

Regresso a Lisboa. Chegada às 21h05. 

 

PREÇOS E O QUE ESTÁ INCLUÍDO 

 

Preço: 

Sócio: 689€ 

Não sócio: 789€ 

 

O preço inclui: voo; alojamento; quatro refeições; seguro de acidentes 

pessoais; programa de atividades; travessias de barco; transportes internos. 

 

PLANOS DE PAGAMENTO 

 

Sócio: 

No ato da inscrição: 59€ 

De Fevereiro a Abril tem de pagar mensalmente: 70€ 

De Maio a Agosto tem de pagar mensalmente: 105€ 

 

Não sócio: 

No ato da inscrição: 159€ 

De Fevereiro a Abril tem de pagar mensalmente: 70€ 

De Maio a Agosto tem de pagar mensalmente: 105€ 



Pág. 03 
 

 
   

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES 

SECRETARIA-GERAL 

Tlm: 964482429 

Email: geral@juvemedia.pt 
 

    

  

Associação Juvemedia 

Rua do Conde Redondo, Nº 46-A 

1150-107 Lisboa 

www.juvemedia.pt 

 

 


