
Portugal é conhecido normalmente pelo seu tempo agradável, comida, vinho e hospitalidade.  
O que provavelmente não sabia, é que também somos pátria de alguns grandes sítios de mergulho. 

Mergulhos de dia ou de noite, em solo oceânico 
arenoso, rochoso ou misto, em cavernas ou 
naufrágios … O potencial dos Açores é quase 
infinito em termos de spots de mergulho e tipos 
de mergulho, oferta variada para vários níveis 
de experiência, desde principiantes até aos 
profissionais, e a aventura pode começar com 
um simples passeio em apneia e apreciar a vida 

Faial Island
marinha abundante das águas limpas e cristalinas 
do arquipélago. Por outro lado, mergulhar num 
banco oceânico é uma garantia de uma descarga 
de adrenalina e de memórias que persistirão 
na nossa mente. Quando voltamos, tanto uma 
certeza como uma dúvida ficam: o desejo de 
voltar ao mar e a dificuldade na escolha de um 
novo lugar para descobrir.
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FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TELM. +351 913 054 926faial@haliotis.pt

Haliotis Dive Center

HALIOTIS, o centro de mergulho no Faial situa-se no 
Hotel Faial Resort, com acesso interno a este. Temos as 
melhores condições para os nossos hóspedes, aluguer ou 
compra de equipamento, garrafas, compressor e sala de 
formação, temos também uma equipa de Instrutores e 
Dive Masters PADI para dar ao cliente o melhor serviço. 
Para o servir melhor temos a melhor embarcação do 
Faial com 12 metros, com dois motores de YAMAHA de 
300 CV. Possui sonda, gps, Kit de oxigênio, etc; e para 
um maior conforto o “Lioti” equipa-se com assentos 
de viagem e escadas de acesso. Também temos uma 
carrinha, que garante todos os transferes. Somos Partner 
center AquaLung, PADI DIVE CENTER 5* e usamos 
compressores da marca Bauer, tudo o que queremos é 
assegurar-nos que se mergulha seguramente.
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FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TEL. +351 913 054 926faial@haliotis.pt

Hotel Faial Resort 4*

Está a pouca distância do centro histórico da Ilha e 
do porto. Tem 131 quartos. Todos os quartos têm ar 
condicionado, TV, telefone, Internet e mini-bar. Tem 
também um restaurante panorâmico, salas de convívio, 
piscinas, Banheira de hidromassagem, sauna, ginásio, 
diversas áreas para a prática de desporto e parque de 
estacionamento.

www.faialresorthotelazores.com
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Haliotis Diver’s House

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TELM. +351 913 054 926faial@haliotis.pt

A Guesthouse - E outra opção excelente para 
mergulhadores. Não tão caro como o Hotel Faial Resort. 
Localiza-se dentro do hotel Faial Resort e muito perto do 
nosso centro de mergulho. O café da manhã é incluído 
e servido dentro do hotel Faial. As facilidades de Hotel 
podem usar-se pagando uma taxa extra que não se 
inclui nos preços de pacotes. Os quartos não têm ar 
condicionado nem televisão.
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Dive Spots
Uma baía muito calma e abrigada que oferece uma 
diversidade assombrosa de vida, desde local a pelágica. O 
mergulho começa aos seis metros de profundidade e vai 
até aos vinte.

ENTRE MONTES

Uma reserva natural que é de fato um velho vulcão 
submerso. Uma Parede vertical começa aos cinco metros 
e baixa até aos oitenta metros de profundidade. Lugar 
perfeito para ver todos os tipos de espécies desde o Atum 
às Garoupas. A paisagem também é assombrosa.

BOCA DAS CALDEIRINHAS

Mais perto da Ilha do Pico, estes dois  pequenos ilhéus  
oferecem mergulhos muito bonitos. Começando dos 
dez metros e descendo até aos 25 pode-se ver grandes 
cardumes de peixe num cenário assombroso. Quando 
as correntes são fortes é comum fazer um mergulho em 
deriva.

ILHÉUS DA MADALENA

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TEL. +351 913 054 926faial@haliotis.pt
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Afundado especialmente para o Mergulho este velho 
barco/cais ainda está intacto. Num fundo de areia aos 
vinte metros de profundidade há sempre cardumes 
variados de Peixe. É também possível fazer alguma 
penetração.

PONTÃO 16

Parede vertical cheia vida. No fundo encontra-se uma 
gruta que aloja milhares de pequenos Camarões, bem 
como Cavacos.

PAREDE DO ALMEIDA

Dive Spots

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TELM. +351 913 054 926faial@haliotis.pt
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Dive Spots - Extras
Provavelmente o lugar mais bem conhecido de mergulho nos Açores localiza-se a 45 milhas náuticas da Ilha de Faial 
e 50 milhas náuticas da Ilha de Pico. Esta montanha submarina caracteriza-se pela existência de uma grande área 
considerável de profundidades mínimas de 35-40 metros, rodeados de uma área de mais de 100 km com profundidades 
acima de 500 metros. A viagem demora mais ou menos 3 horas. Oferece momentos únicos de uma paisagem magnífica 
das costas do Faial e Ilha do Pico, em conjunto com a grande possibilidade de avistar vários espécimes de tartarugas, 
golfinhos e baleias.

BANCO PRINCESA ALICE

Se optar por este lugar terá, com certeza, emoções fortes com o tubarão azul, elegante e belo. A melhor estação do ano 
para mergulhar aqui é entre julho a setembro.

BANCO DO CONDOR /  
BANCO DOS AÇORES

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TEL. +351 913 054 926faial@haliotis.pt

Devido às condições necessárias para fazer este mergulho  
recomenda-se que o reserve localmente.



MERGULHO

ESTAÇÃO

MOEDA

INCLUÍDO: 
 
• 10 Mergulhos (5 mergulhos duplos, incluindo garrafas 
de 12L com ar e lastros)
• Guia de mergulho Haliotis 
• Seguro de Mergulho
• Snack entre Mergulhos
• Transferes de e para o aeroporto  
• Alojamento durante 7 noites com pequeno almoço

NÃO INCLUÍDO: 
 
• Aluguer de Equipamento
• Nitrox
• Garrafas de 15L 
• Voos
• Spots Extra (Banco Princesa Alice, Banco do Condor)
• Mergulhos extra
• Todo e qualquer outro servico não especificado em 
“Incluído”
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7mm fato semi-seco. A visibilidade dos mares dos Açores pode estar 
à altura de 30 metros. A visibilidade varia segundo o tempo do ano e 
as condições do tempo específicas de cada dia, é melhor durante os 
meses de verão.  
As temperaturas de água variam de 19ºC a 24ºC.

Em todas as partes do ano, a temperatura do mar varia de 18º C a 24º 
C. A temperatura é, de fato, mais alta em direção ao fim da estação de 
verão. No inverno é característico  a temperatura do mar ser mais alto 
do que a temperatura do ar. 

Euro, cartões de crédito aceites 

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TELM. +351 913 054 926faial@haliotis.pt

PADI Open Water Diver ou equivalente (todas as agencias)
PRE-REQUISITOS

Informação Local
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Price List

Hotel Faial Resort 4*

Haliotis Diver’s House

Non Divers P.P Extra Night P.P Non Divers P.P Extra Night P.P

Standard/Double 741 € 381 € 50 € 843 € 483 € 65 €

Standard/Single 1,018 € 658 € 90 € 1,212 € 852 € 117 €

LOW SEASON P.P HIGH SEASON

JUNE/OCTOBER JULY/AUGUST/SEPTEMBER

Non Divers P.P Extra Night P.P Non Divers P.P Extra Night P.P

Standard/Double 589 € 218 € 28 € 644 € 265 € 36 €

Standard/Single 741 € 367 € 50 € 852 € 462 € 66 €

LOW SEASON P.P HIGH SEASON

JUNE/OCTOBER JULY/AUGUST/SEPTEMBER

Extras

Extra Dive Spots Prices

Princesa Alice (Mantas) 190 €

Banco do Condor / Banco dos Açores 
(Blue Sharks) 150 €

Night dive 34 €

Single dive 30 €

Double dive 60 €

Upgrades Prices

Double to Princesa Alice 130 €

Double to Banco do Condor 85 €

Extras Prices

Upgrade - 15L Tank w/ air 3,50 €

Upgrade – 12L Tank w/ EANx32 6 €

Upgrade – 15L Tank w/ EANx32 7,50 €

BCD Rental (per day) 4 €

Regulator Rental (per day) 4 €

Mask & Fins Rental (per day) 4 €

Wetsuit and boots Rental (per day) 4 €

Todos os preços são por pessoa; taxas incluídas

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TEL. +351 913 054 926faial@haliotis.pt

PREÇOS P.P - 7 Noites + 10 Mergulhos + Transfers
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Contact Us

SESIMBRA

PORTO DE ABRIGO DE SESIMBRA
FREGUESIA DO CASTELO
2970-143 SESIMBRA

TELM. +351 910 586 132

sesimbra@haliotis.pt

PORTO

RUA DAMIÃO DE GÓIS Nº120
SENHORA DA HORA
4460-292 MATOSINHOS

TELM. +351 962 837 783

porto@haliotis.pt

SANTA MARIA

HOTEL COLOMBO
RUA CRUZ TEIXEIRA S/N
9580-471 VILA DO PORTO

TELM. +351 910 586 132

santamaria@haliotis.pt

FAIAL

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY
9901-856 HORTA

TELM. +351 913 054 926

faial@haliotis.pt

PENICHE

CASAL DA PONTE S/N
PENICHE
2525-376 ATOUGUIA DA BALEIA

TELM. +351 262 781 160

peniche@haliotis.pt

FAIAL RESORT HOTEL
RUA CONSUL DABNEY

9901-856 HORTA

TELM. +351 913 054 926faial@haliotis.pt


