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EXPERIENCES
A MINUVIDA AZORES oferece várias experiências de culinária, trilhos e yoga 
aos seus hóspedes a preços descontados. Pode fazer uma reserva geralmente 48 
horas antes do início da experiência. 

MINUVIDA AZORES, LDA
RRAL nº 475 | nº 1/2019/RAA 

Rua de São João, 48
Rabo de Peixe, 

São Miguel, Açores
+351 911 895 591 | 910 753 103 

YOGA | Encontre-se a si mesmo durante as suas férias e 
participe numa aula de yoga com a Rimi. 

HORÁRIO em www.rimiyoga.com

10? por pessoa inclúi tapete

COMIDA
UM SABOR DOS AÇORES! Juntamos o tradicional ao 
inovador durante o jantar minuvida. Servimos apenas 
produtos locais da época e muitos dos ingredientes 
vêm diretamente da nossa quinta. Jantar de cinco 
pratos acompanhados de vinhos.

CAMINHADA 

VISTAS INFINITAS, íngremes vertentes vulcânicas, florestas 
Jurássicas. É essa a promessa de uma caminhada nos Açores. 
Oferecemos trilhos de todos os níveis com paragens para 
meditação e contemplação. 
75? a 95? dia completo | 40? meio-dia
Às segundas ou quartas. Pormenores completos no reverso. Crianças entre os 
12 e 16 anos com 50% de desconto. Interdito a menores de 12 anos. 

Disponível apenas quando um jantar minuvida é agendado com 
hóspedes da experiência minuvida. Geralmente às sextas-feiras. 
Donativo sugerido de 30 a 45 euros, apenas numerário.
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EXPERIENCES

DESCONTRAÍDAS
Experiências com passeios na natureza. 
Ideais para famílias e grupos. 

DIRIGIMO-NOS ÀS FURNAS e visitamos a zona 
vulcânica mais ativa da ilha. Faça uma breve 
meditação entre as neblinas geotérmicas caminhe 
à volta da Lagoa das Furnas. Prove as águas 
minerais e desfrute de um banho termal depois da 
caminhada. Duração t ot al cerca de 8 horas.  
Dist ância do passeio adapt ada a cada grupo, 
geralm ent e 2 or  3 km . 75?

Desfrute de uma vista panorâmica sobre a 
paisagem de conto de fadas das SETE CIDADES. 
Segue-se um passeio à volta das lagoas, breves 
exercícios de yoga e almoço. Continuamos com um 
passeio de jipe pelas cumeeiras da cratera, com 
possibilidade de paragem em termas oceânicas. 
Duração t ot al cerca de 7 horas. Opção de 
m eio-dia não inclu i passeio nas cum eeiras ou 
t erm as. Dependent e das condições 
at m osfér icas, devido aos nevoeiros de 
m ont anha. Alm oço inclu ido para opção de dia 
com plet o. 75?

Visite www.minuvida-azores para todos 
os pormenores sobre as nossas 
experiências de animação turística.

MEDIANAS
Para o entusiasta que procura trilhos mais vigorosos + 
quer aprender sobre o ecossistema. Não se incomoda 
com suor, chuva ou sol. 

COZIDO HIKE Preparamos a nossa versão deste famoso cozido 
e depositamos na zona das caldeiras da Ribeira Grande, onde o 
vulcão se encarregará do trabalho durante cinco horas e meia. 
Caminhada fácil de três horas, com passagem pela a fabulosa 
cascata do Salto do Cabrito. O cozido (acabado de levantar do 
solo) estará à sua espera no regresso. Refeição incluí salada, 
prato principal e sobremesa acompanhados de vinhos 
regionais. Trilho inclinado / com escadas. Não se recomenda se 
sente vertigens. Opções com plet am ent e veget ar ianas não 
disponíveis. Duração t ot al cerca de  7 horas. 95?

FEEL THE VOLCANO Dirigimo-nos às FURNAS e visitamos a 
zona vulcânica mais ativa da ilha. Faça uma breve meditação 
entre as neblinas geotérmicas caminhe à volta da Lagoa das 
Furnas. Prove as águas minerais e desfrute de um banho termal 
depois da caminhada. Duração t ot al cerca de 5 horas para 
m eio-dia e 8 para dia com plet o. Alm oço, prova de águas, e 
t erm as disponíveis apenas para dia com plet o. 75?

LAKES + RIDGES HIKE + OFFROAD Desfrute de uma caminhada 
de duas horas entre montanhas e lagos nas SETE CIDADES. 
Desfrute das lagoas das Sete Cidades como um pássaro e 
termine com um passeio de jipe sobre as famosas cumeeiras 
das Sete Cidades. Duração t ot al cerca de 7 horas. 
Dependent e das condições at m osfér icas, devido aos 
nevoeiros de m ont anha. Alm oço inclu ido para opção de dia 
com plet o. 75?

MAIS INTENSAS
Experiências de nível mais avançado com trilhos de 
mais de 10 km. Não se incomoda com condições 
díficeis. Adora a natureza e aprender sobre a ilha.

DESCUBRA RAVINAS E PRECIPÍCIOS, atravesse riachos 
e nade em quedas de água durante este trilho de 10 a 
14 km na zona da Maia na costa norte. Lanche a meio 
do trilho. Vai testar os seus limites com as subidas e 
descidas íngremes e ser recompensado como 
paisagens deslumbrantes. O dia termina com uma 
cerveja fresca numa taberna local. Alm oço inclu ido. 
Duração t ot al cerca de 7 horas. 75?

CONQUISTE A MAIS ALTA MONTANHA da ilha, o Pico 
da Vara, com 1,105 metros. O trilho tem apenas cerca 
de 7 km, sempre a subir e depois a descer pelo mesmo 
percurso, com a possibilidade de nevoeiro e chuva. No 
cume, se o tempo permitir, terá panorâmicas 
deslumbrantes sobre a Povoação e sobre o resto da 
ilha, de este para oeste. Trilho contém várias passagens 
sobre desfiladeiros. Área protegida de reprodução do 
priôlo. Mínim o de seis par t icipant es. Dependent e 
das condições at m osfér icas. Duração t ot al cerca de 
8 horas. 90?
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