
PASSEIO DE COSTA 
ROTA OESTE (C/ POR DE SOL VULCANIZADO) 

ROTA ESTE (NO TEMPO DA BALEAÇÃO) 
 

Esta atividade inicia-se principalmente no Porto de Castelo Branco, dando a escolher aos 

participantes se preferem ir para Oeste em direção à terra das cinzas, passando pelo Morro de 

Castelo Branco ou para Este visitando as grutas da lajinha e a bela Baía de Porto Pim. 

Ambas as direções apresentam, locais únicos e singulares a visitar e nunca se sabe de onde pode 

surgir vida marinha. Durante o percurso procedemos à descrição de diversas particularidades, 

sempre à espreita da hipótese de interagir com um grupo de golfinhos, tartarugas ou outro 

animal marinho que possa ocorrer na área em que estamos e que dá o ar da sua graça. Não os 

perseguindo, normalmente eles aparecem, e quando aparecem, fazemos questão de deliciar os 

clientes com a sua presença.   

Em uma embarcação de fibra com todas as normas de segurança e uma tripulação qualificada 

para o efeito, dotada em línguas e em conhecimentos marítimos, proporcionamos momentos 

de puro prazer no mar, salvaguardando e fomentando a privacidade do(s) cliente(s). 

 

Rota Oeste (Com sabor vulcanizado): 

 

O território português mais recentemente formado e continuadamente esculpido pelas diversas 

forças da Natureza. É daqueles lugares em que devido à magnitude do fenómeno faz “o maior 

dos Humanos” sentir-se pequenino. Sítio ideal para festejar alegrias, efetuar promessas, 

confessar sentimentos a um companheiro(a) ou simplesmente apreciar e assim criar mais um 

momento único nesta longa viagem que é a vida. 

Em um relaxante e gratificante passeio marítimo, mostra-mo lhes a beleza escondida das 

arribas, um espólio vivo das aves marinhas endémicas da Região e locais de nidificação e uma 

estonteante paisagem, com a conjugação do azul cristalino das águas açorianas sobreposta a 

um pedaço de terra virgem e indomável. 

 

Rota Este (No tempo da baleação): 

 

Passeio direcionado à exposição da cultura da "gente da terra" na arte de baleação, cujo qual se 

encontra extinta, que exerceu uma elevada importância social e económica na Região dos 

Açores nos inícios do século 20. 

Procedemos a um passeio de costa com paragem nas grutas da lajinha, um sítio talhado pela 

força do mar, que gerou grutas possíveis de entrar, todas estas compostas por paredes tingidas 

com as cores dos arco iris, dando ao mesmo tempo com a sua escuridão natural, um local ideal 

para obter recordações inesquecíveis. 

Por fim visitamos uma das mais belas baias do mundo (Baía de Porto Pim) levamo-lo a um roteiro 

sobre a caça à Baleia, nomeadamente no Faial, explicando costumes e rotas na atividade que 

ocorria de uma forma semestral e expondo velhos costumes e hábitos da população naquela 

altura. 



Este programa Incluí: 

Barco 

Skipper / Biólogo/ Marinheiro  

Seguro de tripulantes (apólice nmr) 

Gasolina 

Pequena recordação da atividade efetuada 

Localização dos principais Portos para a atividade: 

Porto do Castelo Branco (+ info na página Localização) 

Porto do Varadouro (+ info na página Localização) 

 

Duração: 

3 a 5 horas (9h às 13h) ou/e (14h às 18h) 

Passeio ao Pôr-de-sol nos Capelinhos – 17h ás 21h 

(Mínimo de 2 pessoas, desconto para grupos de 4 pessoas) 

Todas as particularidades do serviço estão dependentes da decisão do skipper, dependentes das 

condições marítimas presentes no dia da atividade, consultar condições gerais. 

Para mais informações consulte a nossa tabela de preços por atividade. 

Para pacotes específicos contatar azoreswildocean@gmail.com 


