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São Miguel!

Um sonho concretizado para os visitantes.

Um paraíso para a prática do offroad!

A maior ilha do Açores, uma das mais belas do mundo, com 

origens no setor primário, é um dos maiores produtores 

mundiais de lacticínios. A Lagoa das Sete Cidades, a Lagoa 

do Fogo, e das Furnas, são exemplos da sua origem vulcânica, 

as suas paisagens de cortar a respiração!

Durante 3 dias iremos organizar um belo passeio turístico em 

fora de estrada, à descoberta dos encantos e segredos 

escondidos de São Miguel, percorrendo os seus campos e 

estradões, também palco do Azores Airline Rally, uma das 

provas mais importantes do calendário Mundial FIA ERC. 

GLOCAL Travel Experiences
EUROPA



nunoduarte@glocal.pt | +351 938330134

GLOCAL TRAVEL EXPERIENCES – Viagens , Passeios & Expedições , Unipessoal Lda

INFORMAÇÃO GERAL

DATAS DO PASSEIO:

- 3 Dias

- 20 > 23 Novembro 2020

VOOS (previstos): 

- Ida 20 Novembro 2020

- 15:50 Porto > 17:20 Ponta Delgada

- Regresso 23 Novembro 2020

- 12:10 Ponta Delgada > 15:25 Porto

ITINERÁRIO (previsto):

Dia 20

- Chegada a Ponta Delgada

- Jantar convívio de boas vindas

- Dormida em Pt. Delgada

Dia 21

Aprox. 170 Km

- Levantar as motas

- Passeio pela Lagoa das 7 cidades, zona Ponta Delgada

- Dormida em Ponta Delgada

Dia 22

 Aprox. 170 Km

- Passeio pela Tronqueira, Graminhais, Lagoa do Fogo, 

  Caldeira e Lagoa das Furnas, Vila Franca do Campo

- Entrega das motas

- Dormida em Ponta Delgada

Dia 23

- Regresso ao Porto
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INCLUÍDO

NÃO INCLUÍDO

- Voos | Porto > Ponta Delgada > Porto.

- Transporte marítimo da mota (Porto - Pt. Delgada - Porto) e 

  equipamento pessoal (1 volume). Aprox. 8 dias o transporte, 

  Porto > Ponta Delgada e 8 dias Ponta Delgada > Porto, ou

  aluguer de mota enduro/trail (concessionário oficial Sherco 

  em Ponta Delgada - Clínica da Mota). Motas a 2 ou 4 tempos.

- 3 noites em quarto duplo ou triplo c/ WC, (exemplo Hotel, 

  Alojamento local, Guesthouses, etc).

- 3 Peq. almoços.

- 2 Jantares (bebidas alcoólicas excluídas).

- Guias offroad.

- Transporte das motas em Pt. Delgada (Transitário – Hotel – 

  Transitário).

- Preparação e logística de toda a expedição.

- Despesas pessoais.

- Gasolina.

- Bebidas alcoólicas.

- Transporte Aeroporto - Hotel - Aeroporto.

- Tudo o que não estiver definido em “incluído".
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PREÇO

- 750€ Iva incluído (condutor + mota)
   (este valor pode oscilar, dependendo do tempo com que a confirmação 

   da reserva é feita, devido à possível subida do preço dos voos)

- Acompanhate 600€ Iva incluído
   (este valor pode oscilar, dependendo do tempo com que a confirmação 

   da reserva é feita, devido à possível subida do preço dos voos)

FOTOS AZORES COAST TO COAST:

- Ver fotos

VÍDEO GLOCAL OFFROAD AZORES:

- Ver vídeo

INSCRIÇÃO

- Link

https://www.facebook.com/pg/glocalAdventure/photos/?tab=album&album_id=979332692213756
https://www.youtube.com/watch?v=abm0MbE3qcw&t=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegHSVsVXkAK2Nwr1rJ9VTU_c6kSErTG_Q_RJ8N0lvXQK4i6Q/viewform
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CONDIÇÕES

- Para concretização da inscrição, será necessário o pagamento 
  de 200€, devendo o restante valor ser liquidado até 1 de 
  Novembro 2019.

CANCELAMENTO:

- Não haverá qualquer devolução da 1ª Tranche (200€) visto o 
  valor ser para reserva imediata dos voos. Quanto ao restante, e 
  após 1 de Novembro 2019, em caso de desistência, a devolução 
  dependerá da aceitação dos cancelamentos por parte das 
  entidades requisitadas, após as pré-reservas.

CONTACTOS: 

- Nuno Duarte | nunoduarte@glocal.pt | +351 938 330 134
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"O seguro em vigor durante a expedição garante a responsabilidade civil  por danos patrimoniais e/ou não patrimoniais, 

decorrentes de lesões corporais e / ou materiais. A GLOCAL Travel Experiences, enquanto entidade organizadora, não 

assume qualquer responsabilidade, por eventuais infortúnios que possam ocorrer durante as viagens realizadas, seja 

nas viagens propriamente ditas, estadias ou outros percursos, como sendo o caso de circunstâncias de força maior, 

catástrofes naturais ou outros intempéries de natureza semelhante, roubos, ou outros que sejam alheios à vontade e 

intervenção da GLOCAL Travel Experiences. Também não será a GLOCAL Travel Experiences responsável por quaisquer 

danos pessoais ou ofensas à integridade física dos seus clientes e viajantes, sendo da inteira responsabilidade destes 

e a suas expensas a contração dos seguros pessoais, de viagem, de saúde ou outros que entendam ser necessários 

para protecção de pessoas e bens (*).

Em caso de cancelamento ou alteração de itinerário ou horários de qualquer viagem, designadamente por parte de 

companhias aéreas ou terrestres, a única intervenção da GLOCAL Travel Experiences será no sentido de, junto das 

companhias em causa, auxiliar na documentação necessária e demais informação por esta solicitada, escusando-se, 

todavia, a assumir qualquer custo inerente a tais alterações ou cancelamentos. Todos os clientes terão o aconselha-

mento e apoio necessário para tratamento destes assuntos, por parte da GLOCAL Travel Experiences, nomeadamente 

no contacto directo com as entidades competentes, nacionais ou estrangeiras, capazes de ajudar a minimizar todo e 

qualquer tipo de infortúnio, sendo que nunca qualquer cliente será abandonado no tratamento de um problema, seja 

este de que natureza ou complexidade for. Para qualquer outra dúvida ou questão, deverá a GLOCAL Travel 

Experiences ser contactada - para os contactos + 351 938330134 / nunoduarte@glocal.pt - antes da adjudicação de 

qualquer serviço ou pacote de viagem, prestando esta, de imediato, todo e qualquer esclarecimento que repute 

por necessário.

(*) Em caso de catástrofes naturais, por motivos de segurança ou de força maior, é da responsabilidade da Glocal 

Travel Experiences a decisão de alteração do plano/itinerário previsto, inicial, de maneira a salvaguardar a integridade 

física, o bem estar e a segurança dos seus clientes durante toda a expedição. A GLOCAL Travel Experiences, enquanto 

entidade organizadora, poderá aconselhar e indicar aos seus clientes, que manifestarem oportunamente e sempre 

com a antecedência mínima de 2 semanas face à data de início da viagem, uma Companhia de Seguros para cobertura 

dos riscos inerentes."

Política de cancelamento: Em caso de desistência, até 45 dias antes do início da Expedição, será devolvido todo o 

valor pago (à excepção do voo). A partir de 45 dias antes do início da Expedição, a devolução será de metade do 

valor liquidado até à data.


