
PRAIA DESERTA (C/ sabor Tropical) 

 

Esta atividade inicia-se principalmente na Marina da Horta, sendo possível iniciar no Porto de Castelo Branco, 

dependendo das condições marítimas, tipo de serviço, mobilidade e desejo do cliente. Se necessário é possível arranjar 

serviço de transporte de forma a transportar os clientes da cidade da Horta para o Porto de Castelo Branco. 

Com auxílio a uma embarcação de fibra com todas as normas de segurança e uma tripulação qualificada para o efeito, 

procedemos a um pequeno passeio pela costa, admirando magnificas formações rochosas, arribas e baias e tudo que 

as envolve. Em seguida levamo-lo a uma praia de difícil acesso por terra com águas azuis cristalinas, em que pode 

usufruir desta, considerando como sua durante umas horas.  

Esta é atividade com um carater muito relaxante disponível a qualquer tipo de pessoa que apresente a mínima 

mobilidade. O “dress code” passará sempre por uma roupa ligeira e fato de banho, mas não se esqueça de trazer um 

casaco “corta vento”. 

Durante o tour explicamos diversos pontos de interesse e recorrendo a um dinghy com nadador salvador certificado, 

garantimos a passagem segura entre o barco e a praia deserta e vice-versa. 

Após 3/4 horas procedemos ao caminho de regresso da praia ao ponto de partida.  

Oferta de um pequeno lanche composto por produtos locais composto por queijo amanteigado, pão e pasta de 

pimentão e alguns biscoitos. Juntamente com água fresca como também uma garrafa de vinho branco regional de 

0,750 ml ou outra bebida caso prefiram, tudo incluído no preço indicado no serviço. Caso pretendem existe ainda a 

possibilidade de efetuar alterações na composição da merenda desde que não ultrapasse o valor estipulado, tendo 

que ser este pedido, efetuado 48 horas antes do início da atividade. 

 

Este programa Incluí: 

Barco 

Skipper / Marinheiro  

Toalha & Mascara 

Passagem de barco para a praia 

Lanche no valor aproximado de 20€ 

Seguro de tripulantes (apólice nmr) 

Gasolina 

Recordação da atividade elaborada 

Localização dos principais Portos da atividade: 

No Faial – Marina da Horta (+ info na página Localização) 

      Porto de Castelo Branco (+ info na página Localização) 

No Pico –  Porto da Madalena (+ info na página Localização) 

Duração: 

Marina da Horta – Partida às 10 AM, regresso às 16:30 PM 

Porto de Castelo Branco - Partida às 12 AM, regresso às 18:30 PM 

Porto da Madalena – Partida às 10 AM, regresso às 16:30 PM 

(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 


