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Olá, eu sou a Eugénia!

Ou melhor… o meu nome é Eugénia ☺ o que sou:

uma (já) harmoniosa complexidade de “partes”

Advogada por muitos anos, actualmente professora

universitária no departamento de psicologia da UAL,

Life & Executive Coach e empresária…estas são

algumas das coisas que faço ☺

O último ano foi muito desafiante para todos nós e,

mais do que nunca, estamos sedentos de férias, de

Sol, de boa disposição, de liberdade, de beleza e de

leveza.

Então se juntarmos estes ingredientes ao NLP

Coaching, temos a receita certa e ideal para nos

elevarmos ao expoente máximo e, aprendendo

novos recursos, preparar-nos para os desafios que

ainda nos esperam.

Sou eu, que em representação da H - Partners-for-

Life e da H – Executive, te vou acompanhar nesta

aventura que junta emoção, diversão, recursos

internos e conhecimento.

Espero por ti de braços e peito abertos, para uma

aventura interior que te ficará na memória e te

será tão útil!
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Olá, eu sou a Filipa!

Sou uma apaixonada pelo mundo e pelos povos que

o habitam, o que me levou a ser Consultora de

Viagens, profissão que exerço há quase 20 anos.

Já desenhei e criei muitos sonhos, como viagens de

Lua de Mel, a primeira viagem de crianças à Disney,

ou até as tranquilas e bem merecidas férias de

Verão de muitas famílias. Mas a minha verdadeira

paixão, é desenhar ao mínimo detalhe e

acompanhar Viagens de Experiências, tornando-as

Únicas e Memoráveis!

E foi por isso que, tive a honra de ser Convidade

pela H Partners for Life, para te acompanhar nesta

viagem de renovação e garantir que fique gravada

na tua memória, não como uma viagem, mas como

um marco na tua Vida!

Todos os detalhes desta viagem, estão pensados ao

pormenor para garantir o teu conforto, de forma a

que possas disfrutar ao máximo!

Estou ansiosa por te acompanhar nesta

Aventura!
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De 18 a 24 de Julho de 2021, iremos embarcar juntos numa viagem

aos Açores.

Porquê fazer uma Viagem que

associa Coaching, Natureza e

Férias..

Porque é um lugar seguro e inspirador!

Porque depois de tantos desafios que ultrapassaste no ultimo ano, é

natural que precises de estar em contacto com a Natureza, que

desfrutes de liberdade, de tempo para ti e de preparação para os

novos desafios que se adivinham.

Nada como o Coaching, metodologia comprovadamente eficaz na

alavancagem de todos os recursos emocionais do Ser Humano, para

investires na tua vida pessoal e profissional no meio do ambiente

mágico dos Açores.

Vais encontrar-te com a natureza no seu estado mais puro.

Serão 7 dias em que vou proporcionar-te inumeras oportunidades de

aprendizagem, de motivação e de desenvolvimento pessoal e

profissonal.

O Melhor Investimento que podes fazer, é o que fazes em ti!
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Voos Azores Airlines
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Nº de Voo Data Percurso Partida Chegada

S4 121 18JUL LISBOA – SAO MIGUEL 06H00 07H25

S4 128 24JUL SAO MIGUEL – LISBOA 21H25 00H40
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18 julho
LISBOA - SAO MIGUEL

Meet & Greet com o guia local no aeroporto de Ponta Delgada e transfer
para o hotel.
Check-in, dia e jantar livres, alojamento

19 julho
SAO MIGUEL

Pequeno almoço no hotel.
Dia Inteiro com sessão de trabalhos no hotel da Partners for life.
Jantar livre e alojamento

20 julho
SAO MIGUEL

Pequeno almoço no hotel.

Dia Inteiro com sessão de trabalhos no hotel da Partners for life.
Jantar livre, alojamento
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21 julho
SAO MIGUEL

Pequeno almoço no hotel.
Excursão de dia Inteiro com Observação de Cetáceos e Lagoa do Fogo
Saída do hotel a pé até à marina de Ponta Delgada para uma actividade de
observação de cecáteos em barco. A actividade que dura cerca de 2h30 e
3h00, é realizada por uma equipa professional de vigias, skippers e biólogos
em barcos infláveis rígidos ou catamaran. Antes de partir para o mar, é
realizado um briefing com informações sobre as espécies que podem ser
avistadas e regras de conduta. Situadas no meio do Oceano Atlântico, as
ilhas dos Açores são residência permanente ou ponto de passagem mais de
um terço de espécies de baleias e golfinhos do mundo. Cachalotes, golfinhos
comuns, roazes e golfinhos de Risso estão presents durante todo o ano.
Outras espécies visitam ou passam durante épocas específicas.
almoço em restaurant local.

Partida em autocarro em direcção ao lado norte da ilha, para visitar a cidade
da Ribeira Grande. Continuação subindo a estrada de montanha até ao

miradouro da Barrosa para apreciar a vista sobre a Lagoa do Fogo.

Regresso ao hotel.
Jantar livre e alojamento

Observações: a actividade e observação de Cetáceos depende 100% das
condições climatéricas e pode ser cancelada ou adiada caso as condições
não sejam favoráveis. Esta actividade ocorre com os animais no seu habitat
natural, portanto, a possibilidade de avistamentos é totalmente dependente
seu comportamento. A duração da actividade pode variar dependendo das
codições do mar e de avistamento de animais.
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22 julho
SAO MIGUEL

Pequeno-almoço no hotel.
Excursão dia inteiro Trilho Sete Cidades e plantação de ananases.
Saída do hotel em autocarro em direcção às Sete Cidades, zona conhecida
pelas suas belas lagoas. Início da caminhada, com várias opções de trilhos.
Deverá ser escolhida mesma opção para o todo o grupo:
Opção 1: Trilho Mata do Canário, ao longo da cumeeira mais comprida da

Lagoa das Sete Cidades.
Nível médio / Extensão: 11,8 km / Duração aproximada: 3h00.
Opção 2: Trilho Vista do Rei, ao longo da cumeeira mais curta da Lagoa das
Sete Cidades.
Nível fácil / Extensão: 7,7 km / Duração aproximada: 2h00.
Opção 3: Lagoa do Canário, entre a Lagoa do Canário e a Boca do Inferno.

Opção 4: ao longo das margens da “Lagoa Azul”, com possibilidade de 

tempo livre para actividade de meditação.
Nível fácil / Extensão: 2,5 km / Duração aproximada: 1h00.

Almoço em restaurante local ou picnic (dependendo da opção de trilho 
escolhida).
Já nos arredores de Ponta Delgada, visita a uma plantação de ananases.
Regresso ao hotel, jantar livre e alojamento

23 julho
SAO MIGUEL

Pequeno-almoço no hotel.
Excursão dia inteiro Furnas e plantação de chá
Saída do hotel em autocarro em direcção às Furnas e, após uma visita ao
Centro de Monotorização e Investigação segue-se uma pequena caminhada
ao longo das margens. Visita à zona onde é cozinhado o famoso Cozido das
Caldeiras, prato Típico cozido com o calor vulcânico e que é composto por
uma variedade de carnes, enchidos e legumes.
O Cozido das Caldeiras será o almoço, servido num restaurante local.
Visita do Jardim Terra Nostra, com possibilidade de banho a piscina termal
de água férrea. Continuação em direcção ao lado norte da ilha com paragem
para visitar uma plantação de chá.
Regresso ao hotel, jantar livre e alojamento

24 julho
SAO MIGUEL - LISBOA

Pequeno-almoço no hotel check-out.
Transfer para o aeroporto de Ponta Delgada.

Formalidades de embarque e partida em direção a Lisboa,
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Alojamento

Localidade
Nº de 

Noites
Hotelaria

SAO MIGUEL 6 noites Hotel Marina Atlântico 4*

Valor total por passageiro alojado em quarto duplo: 1520,00

Valor total por passageiro, alojado em quarto individual: 1950,00
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Condições

Valor da Viagem Inclui:

• Voos em classe económica;

• Voos Sata em classe económica com mala de porão e de mão;

• 6 noites de alojamento com peq. almoço;

• Transferes e tours segundo o programa em grupo privado;

• 2 Almoços no hotel nos dias de trabalho com bebidas incluídas

• 3 Almoços em restaurantes locais durante as excursões com 

bebidas incluídas;

• Entradas no CMIF e jardim Terra Nostra

• 2 dias de sala de reuniões com 2 cofee breaks ao dia (um de 

manhã outro de tarde, nos dois dias de trabalho.

• Acompanhamento de Consultora de Viagens durante toda a 

viagem;

• Guia Turistico durante toda a viagem.

Valor da Viagem Não Inclui:

• Despesas de carácter pessoal;

• Tudo não especificado nos parágrafos: "O preço inclui" e/ou 

"Serviços incluídos“;

• Gratificações e serviços de bagageiro;

Condições de Pagamento:

• Programa pode sofrer alterações de horários.

• O valor da viagem é válido para um numero mínimo de 

participantes, pelo que a empresa se reserva no direito de 

cancelamento sem qualquer obrigação a indemnizar, apenas 

devolvendo os montantes já pagos. Em caso de eventual 

cancelamento, as pessoas serão informadas até dia 29 de maio.

• Programa sujeito às condições gerais da Casa das Viagens, favor 

consultar condições.
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INFORMAÇÕES

COVID 19

VIAJAMOS EM SEGURANÇA!

É obrigatório fazer o teste de zaragatoa do Covid19, sendo que para as Ilhas dos Açores

é totalmente comparticipado. 

A viagem inclui um seguro de cancelamento, para o caso do resultado do teste ser

positivo.

É obrigatório o uso de mascara nos aeroportos, aviões e hotéis.

Informação atualizada a dia 14 de Abril de 2021, podendo alterar.
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FILIPA LOURENÇO

933 928 139

filipa.lourenco@acasadasviagens.pt

filipalourencoviagens.pt
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