Ilhas do Triangulo – Açores

Agência Oceano localizada na ilha de S. Jorge, Açores, desde 2003, proporciona passeios Turísticos em viaturas de diversas tipologias nas ilhas
do Pico e S. Jorge, emitimos igualmente serviços Aéreos e Marítimos tal
como organização de Excursões, Transferes e Eventos. A Ilha de S. Jorge
é uma das mais belas do Arquipélago dos Açores , em pleno coração
do Atlântico com majestosas paisagens verdejantes propicias para longos passeios pedestres, a Gastronomia aliada ao fantástico Queijo de S.
Jorge permitem uma explosão de sabores típicos. A Ilha do Pico com a
sua Majestosa montanha permitem igualmente passeios pelos diversos
trilhos pedestres, visitando as plantações de vinho e o saboroso Queijo
da ilha, num vasto leque de experiências e aventura. No Faial a visita à
Marina da Horta é obrigatório, pela grande exposição de pinturas feitas
por marinheiros que a visitam a ilha.
The Ocean Travel, located on the island of S. Jorge, Açores, since 2003, provides tours in vehicles of different types on the islands of Pico and S. Jorge,
we also issue Air and Maritime services such as the organization of Tours,
Transfers and Events. The Island of S. Jorge is one of the most beautiful in
the Azores Archipelago, in the heart of the Atlantic with majestic green
landscapes conducive to long walks, Gastronomy combined with the fantastic Queijo de S. Jorge allow an explosion of typical flavours. Pico Island
with its majestic mountain also allows walks on the various hiking trails,
visiting the wine plantations and the tasty cheese of the island, in a wide
range of experiences and adventure. In Faial the visit to Horta Marine is
mandatory, due to the large exhibition of paintings made by sailors who
visit the island.
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