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Caminho certo
Right way

Caminho errado
Wrong way

Vire à direita
Turn right

Vire à esquerda
Turn left

Fácil
Easy

Médio
Medium

Difícil
Hard

Duração Extensão08h00 21,0 km
Duration Length

Duração Extensão10h00 26,0 km
Duration Length

Etapa 2
Stage 2

Etapa 1 
Stage 1

Topogra�a do Trilho / Trail´s topography

Percurso Pedrestre / Walking Trail
Grande Rota das Flores
Santa Cruz das Flores / Ponta Delgada (Etapa 1 / Stage 1)

Ponta Delgada / Lajedo (Etapa 2 / Stage 2)

Ilha das Flores / Flores island
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Rocha do RiscoRocha do Risco

Quebrada NovaQuebrada Nova

Farol de AlbernazFarol de Albernaz

Ponta do IlhéuPonta do Ilhéu

Ponta RuivaPonta Ruiva
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Escaleiras
Escaleiras

Ponta Ruiva
Ponta Ruiva

Poço da Ribeira do Ferreiro
Poço da Ribeira do Ferreiro

Ponta da Fajã - Vista sobre a Fajã Grande 
Ponta da Fajã - View over Fajã Grande
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Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies
Habitat/Species Management Area

Reserva Natural
Natural Reserve

Área Protegida de Gestão de Recursos (marítima)
Protected Area with Sustainable Use of Natural Resources

Paisagem Protegida
Protected Landscape

Parque Natural das Flores
Flores Natural Park

O percurso atravessa zonas protegidas e reservas naturais. É 
responsabilidade de todos nós contribuirmos para a sua proteção, 
bem como assegurar a sua biodiversidade através da conservação 

destes habitat naturais.
The trail goes through protected areas and natural reserves. It’s our 
responsability to contribute to its protection, as well as to assure its 

biodiversity through the conservation of these natural habitats.
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Motorized
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Equestrian
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Equipamento
Equipment
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Walkers
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39° 30' 54,74" N
31° 12' 32,41" W
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31° 12' 32,41" W

39° 27' 44,59" N
31° 7' 56,48" W
39° 27' 44,59" N
31° 7' 56,48" W



açores percurso pedestre
walking trail

Corvo
Faial
Pico

São Jorge
Graciosa

Terceira
São Miguel

Santa Maria Flores

Grande Rota das Flores
Santa Cruz das Flores / Ponta Delgada (Etapa 1 / Stage 1) 21 km - 08h00

Ponta Delgada / Lajedo (Etapa 2 / Stage 2) 26 km - 10h00 

46 km - 18h00
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CONTATOS DE EMERGÊNCIA
EMERGENCY CONTACTS

Número Nacional de Emergência
Emergency Call Number 112

(00 351) 292 590 030 (00 351) 292 592 115

(00 351) 296 308 625

Ethic and behaviour code for hikers: 
1. Before starting the walk always inform someone about the trail you will take and 

when you intend to start it.
2. Make sure you have the adequate equipment and enough supplies.

3. Avoid leaving the identified trail and do not take shortcuts.
4. Throughout the course, leave all gates closed.

Código de ética e conduta do pedestrianista:
1. Antes de iniciar a caminhada, informe sempre alguém de qual o 

percurso que irá fazer e quando pretende começar.
2. Certifique-se de que possui o equipamento adequado e os 

mantimentos necessários.
3. Evite sair do trilho identificado, não utilize atalhos.

4. Feche todos os portões que abrir ao longo do
    percurso.

ETAPA 1 / STAGE 1

A Grande Rota das Flores com início em Santa Cruz das Flores (zona Este) percorre a costa 
Norte até Ponta Delgada (primeira etapa), continua para Sul ao longo da costa Oeste (Fajã 
Grande), terminando no Lajedo (Sudoeste), num total de 47 km de extensão. Existem troços 
onde o piso em pedra pode encontrar-se escorrega dio, sendo aconselhável cautela e o uso 
de calçado apropriado.
A etapa tem início na parte Norte da pista do aeroporto. Com o Corvo no horizonte siga à 
esquerda, ao longo da estrada, até à zona elevada do Beija Mão de onde é possível 
apreciar a vista sobre as freguesias abaixo (foto 1). Daqui o caminho desce, passando pela 
Reserva Florestal de Recreio Luís Paulo Camacho e mais à frente pela Central Hidroelétrica. 
Atravesse a represa e continue paralelo a uma levada por um caminho de terra rumo ao 
mar. 
Chegando à estrada regional siga as marcas, com a vila da Fazenda à direita, em direção 
à baía da Alagoa. Continue por um caminho de terra à direita, atravessando um parque de 
merendas com vista para os ilhéus e que segue junto à costa para os Cedros. Atravesse esta 
pequena localidade em direção à Ponta Ruiva, Nordeste da ilha (foto 2). Daqui o percurso 
segue para Ponta Delgada ao longo da costa, passando por locais de grande beleza 
natural como a Ponta das Barrosas onde existem vestígios de um povoamento antigo, 
Cabouco e Pico do Meio Dia. Ao longo deste caminho é possível apreciar vários exemplos 
de flora endémica como a Urze (Erica azorica), Pau-branco (Picconia azorica) e Azevinho 
(Ilex azorica).
Ao chegar a Ponta Delgada passe a Ermida de Nossa Senhora da Guia e termine a etapa 
no centro da freguesia, junto à Casa do Povo. 

The Grand Route of Flores beginning in Santa Cruz das Flores (East area) goes through the 
North until Ponta Delgada (first stage), continues South along the West coast (Fajã Grande), 
ending in Lajedo (Southwest), on a total of 47 km length. There are sections where the stone 
ground may be slippery, being advisable caution and the wear of proper footwear.
This leg begins on the North part of the airport runway. With Corvo on the horizon go left, along 
the road, until the high area of Beija Mão where it is possible to profit from a view over the 
villages bellow (photo 1). From here the path goes down, passing by the Recreational Forest 
Reserve of Luís Paulo Camacho and further ahead, the Hydroelectric Power Plant. Cross the dam 
and continue parallel a levada (irrigation channel) by a land road, direction sea.
Arriving the regional road follow the markings, with the village of Fazenda on your right, 
towards the Baia de Alagoa. Continue by a land road on your right, crossing a picnic area with 
a view over the islets and follow near the coast heading Cedros. Cross this small district towards 
Ponta Ruiva, Northeast of the island (photo 2). From here, the walk continues to Ponta Delgada 
along the coast, passing by places of great natural beauty such as Ponta das Barrosas (photo 4) 
where there are remains of an old settlement, Cabouco and Pico do Meio Dia. Along this road 
it is possible to enjoy several examples of endemic flora such as Azorean Heather (Erica 
azorica), White Wood (Picconia azorica) and Azorean Holly (Ilex azorica).
Reaching Ponta Delgada, pass by the Chapel of Nossa Senhora da Guia and end the section at 
the center of the village, near the Casa do Povo.

ETAPA 2 / STAGE 2

Inicie a etapa junto à Casa do Povo com a ilha do Corvo no horizonte. Ao longo do percurso 
sempre que for necessário transpor uma cancela, deixar a mesma fechada. Existem troços 
onde o piso em pedra pode encontrar-se escorregadio e após dias de forte precipitação o 
caudal das ribeiras aumenta, sendo aconselhável cautela e o uso de calçado apropriado. 
Siga pela estrada, por entre pastos e campos agrícolas, até o caminho virar para Sul. Neste 
ponto existe um desvio à direita, para o farol da Ponta de Albernaz. Após visitar o farol 
continue para Sul. Sensivelmente com o ilhéu de Maria Vaz à sua direita, abandone o 
asfalto e siga pelo caminho de terra em frente. 
Desça a Rocha do Risco – atenção ao perigo de vertigens – ao longo de uma área florestal 
com grandes Cedros-do-mato (Juniperus brevifolia) até à Ponta da Fajã (foto 1). Siga a 
sinalética passando pelo desvio para o Poço do Bacalhau, local com ligação a outros pontos 
da ilha através do percurso PR 03 FLO – Miradouro das Lagoas/Poço do Bacalhau e 
continue até ao centro da Fajã Grande onde é possível parar para um mergulho. 
Siga as marcas junto à base da falésia por um caminho de terra e chegando à estrada, irá 
encontrar um desvio à esquerda para o Poço da Ribeira do Ferreiro (foto2), cartaz turístico 
da ilha. Após o desvio retorne pelo mesmo caminho, ultrapasse uma azenha e siga à direita 
por um caminho de terra paralelo à ribeira Grande até chegar à Fajãzinha.
Atravesse a localidade, suba a encosta e continue ao longo da estrada passando por locais 
outrora habitados como a Caldeira, chegando à freguesia do Mosteiro. Seguindo para Sul 
irá encontrar, à direita, um miradouro de onde é possível observar a linha de costa e a 
Rocha dos Bordões, uma formação geológica caracterizada pelas enormes colunas 
basálticas verticais.
Daqui o caminho prossegue para Sul até ao Lajedo, passe pelo miradouro com vista para a 
costa e continue até centro da freguesia, local onde termina o percurso.

Begin the stage near the Casa do Povo with Corvo island on the horizon. Along the trail, 
whenever necessary to cross a gate, always leave it closed. There are some parts where the 
stone ground may be slippery and after heavy rainy days the riversides water flow increases, 
being advisable caution and the wear of proper footwear. 
Follow the road among pastures and agricultural fields until the road turns South. At this point 
there is a detour on the right, to the lighthouse of Ponta de Albernaz. After visiting the lighthouse 
proceed South. Approximately with the islet of Maria da Vaz on your right, leave the tarmac and 
follow the land road ahead.
Go down Rocha do Risco – attention for the danger of vertigo – along a forest area with big 
Azores Juniper (Juniperus brevifolia) until Ponta da Fajã (photo 1). Follow the marks passing by 
the detour to Poço do Bacalhau, place with connection to other points of the island through the 
trail PR 03 FLO – Miradouro das Lagoas/Poço do Bacalhau and go on until the center of Fajã 
Grande, where it is possible to stop for a dive.
Follow the markings near the cliff base by a land road and arriving to the main road, you will 
find a detour on your left to Poço da Ribeira do Ferreiro (photo 2), island’s touristic attraction. 
After the detour, return by the same road, pass a watermill and continue right by a land road 
parallel to the stream until you reach Fajãzinha.
Cross the village, go up the slop and continue along the road passing by places once inhabited 
such as Caldeira, until you arrive to the village of Mosteiro. Following South you will find, on 
your right, a viewpoint from where you can see the seashore and also Rocha dos Bordões, a 
geological formation known by its huge vertical basaltic columns. 
From here the trail proceeds South until Lajedo, pass by the viewpoint and continue until the 
center of the village, where the trail ends.
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Direção Regional do Turismo
Tourism Board

Delegação de Turismo de São Miguel
São Miguel Tourism Board

Avenida Infante D. Henrique, 9500-769 Ponta Delgada
Tel: +351 296 308 625

e-mail: info.turismo@azores.gov.pt

Posto de Turismo das Flores
Flores Tourism Board

 Rua Dr. Armas da Silveira, Santa Cruz, 9970-331 
Stª Cruz das Flores   

Tel: +351 292 592 369
e-mail: pt.�o@azores.gov.pt

Farol
Lighthouse

Zona de Repouso
Resting Place 

Miradouro
Viewpoint

Turismo de Habitação
Guest House

Azenha
Watermill

Fontanário
Fountain

Cascata
Waterfall

Lagoa
Lake/Lagoon

Zona Balnear
Bathing Area

Monumento
Monument

Mercado/Mercearia
Grossery/Market 

Alojamento Turístico
Accommodation 

Ermida
Hermitage

Geossítio
Geosite

Porto Marítimo
Harbour

Restaurante
Restaurant 

Ponto de Interesse
Point of Interest

Campismo
Camping


