
informação programa

descubra connosco um paraíso perdido
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descubra connosco um paraíso perdido

walking tours          bike tours          sea kayaking          jeep tours     

aproveite os feriados de Dezembro
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aproveite os feriados de Dezembro
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programa 1-4 e 8-11 Dezembro

walking tours          bike tours          sea kayaking          jeep tours     

Dia 1
Quinta-feira > Feriado 
> Voo  para a ilha Terceira (não incluído)
> Transfer para unidade de alojamento na Praia da Vitória
> Início do Percurso > Praia da Vitória > Biscoitos
 Extensão – 46 kms;
 Duração 6h00;
 Nível - Médio
> regresso à unidade de alojamento e jantar de boas vindas

Dia 2 
Sexta-feira 
> Transfer para o local de início do percurso
> Início da Actividade > Altares, Serreta, Cinco Ribeiras
 Extensão – 37 kms;
 Duração - 5h 00m;
 Nível – Médio
> visita à zona balnear e fábrica de queijo
> regresso à unidade de alojamento
> jantar livre

Dia 3
Sábado
> Transfer para o local de início do percurso
> Início da Actividade > Agualva, São Brás, Praia da Vitória
 Extensão – 39 kms;
 Duração - 5h 00h;
 Nível – Médio
> regresso à unidade de alojamento
> jantar convívio/despedida em restaurante típico 

Dia 4
Domingo
> Transfer para o aeroporto e viagem regresso para o Continente

 

7.5km 15km 22.5km 30km 37.5km 45km 51.6km

1º dia

2º dia

3º dia

Preço promoção

370€/pax
Incluíndo:
Transfers desde e para o Aeroporto, à unidade de alojamento, para as 
actividades e jantar do último dia
Guia, aluguer de bicicletas Mondraker e capacetes, merendas do meio dia, 
jantar de recepção e despedida, seguro de actividade, dormida em unidade 
hoteleira familiar em quarto duplo.

mínimo grupos de 4 pessoas/máximo 6
voo de ligação não incluído!

reservas e pedido de informações > booking@comunicair.pt

relaxe  de tudo o re�o...
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relaxe  de tudo o re�o...
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