Destaques património e cultura
Relativamente ao património natural, merecem especial atenção
na ilha de Santa Maria a sua costa recortada, com diversas baías
profundas e praias de areia branca, e os vários fenómenos
geológicos, de que são exemplos o Barreiro da Faneca, conhecido
por “deserto vermelho” e a disjunção colunar prismática na ribeira
de Maloás. Esta é a única ilha do arquipélago que apresenta solos
sedimentares, podendo-se observar fósseis de várias espécies
marinhas. Tendo sido a primeira ilha a ser povoada nos Açores, a
Vila do Porto é a vila açoriana mais antiga. Santa Maria possui um
património histórico-cultural interessante, destacando-se as
casas típicas de arquitetura popular diferente da maioria das
outras ilhas, e as igrejas e ermidas de diferentes estilos
arquitetónicos.

Percursos Pedestres
Existem 5 pequenas rotas sinalizadas na ilha, bem como 1
Grande Rota, implementada em 2015. A Grande Rota tem início
na Vila do Porto e circunda toda a ilha, terminando no mesmo
ponto inicial, com uma extensão total de 78 km. Para facilitar, a
Grande Rota subdivide-se em 4 segmentos de aproximadamente 20 km cada, com possibilidade de pernoita em alojamento local, no final de cada segmento. As pequenas rotas sinalizadas na ilha de Santa Maria são adequadas a um largo espectro
de públicos-alvo, mas muitos outros trilhos estão disponíveis
para os mais aventureiros ou os que recorrerem aos serviços de
guias especializados.

Canyoning

Como chegar
A ilha de Santa Maria tem ligações aéreas regulares com a ilha de
São Miguel. Na época média e alta é também possível chegar à ilha
através das ligações marítimas com a ilha de São Miguel.

Atividades no Mar
Embora exista potencial para outras, destacam-se na ilha de Santa
Maria, como principais atividades de animação marítimo-turística, os
passeios de barco e o mergulho.

Surf
A Praia Formosa, na costa sul da ilha, é um dos principais spots da
ilha. Distingue-se dos demais spots de surf dos Açores pelas suas
águas cristalinas e pela sua temperatura mais elevada, principalmente no verão. O lugar dos Anjos constitui-se igualmente como um
lugar de excelência para a prática do Surf, com ondas de boa
qualidade durante todo o ano.

Existem 5 percursos de canyoning equipados com
diferentes níveis de dificuldade na ilha de Santa Maria,
mas de uma forma geral são curtos e apresentam grandes
verticalidades. Ao contrário das outras ilhas açorianas
com oferta desta atividade, o melhor período para a
prática da mesma é o final do inverno e primavera, já que
no verão as ribeiras apresentam caudais diminutos.

Percursos a cavalo
A ilha tem uma importante tradição associada ao cavalo, existindo diversos picadeiros que fornecem serviços e aulas de
equitação.
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SUP
Para quem gosta de um bom passeio pela costa desfrutando de toda
a envolvência natural, a baía de S. Lourenço é um dos locais a visitar.

A ilha de Santa Maria, conhecida como a mais quente e seca de
todo o arquipélago, é a que se encontra situada mais a sul. Com
uma área de 97 Km2, tem no seu clima, costa, praias e geologia as
suas principais atrações.

Principais Atividades
Mergulho, percursos pedestres, BTT, Passeios de barco, Surf, SUP e
geoturismo.

Principais Atrações
Praias, orla costeira, geologia, povoamento e património
histórico-cultural.

Passeios de Barco
A par da costa da ilha das Flores e da costa norte de São Jorge, a costa
da ilha de Santa Maria apresenta uma grande imponência e beleza,
conferida pelas inúmeras enseadas, ilhéus, praias e falésias majestosas. Os passeios de barco, a partir da marina da Vila do Porto, disponibilizados por empresas marítimo-turísticas, são a melhor opção para
fruir da paisagem costeira e complementar a visita da ilha tendo uma
perspetiva desta a partir do mar.

Atividades Terrestres
Dentro das atividades terrestres de maior interesse em Santa
Maria, destaca-se o geoturismo, os percursos pedestres, o
canyoning e os percursos a cavalo.

Caiaque de mar
Existe grande potencial para a prática desta modalidade, devido ao
recorte e beleza da costa.

Mergulho
Santa Maria é hoje procurada por mergulhadores de todo o mundo
devido à abundância de espécies marinhas que podemos encontrar
nas suas águas e várias zonas protegidas criadas especificamente
para o mergulho.
Um dos fatores relevantes para o crescimento da atividade de
mergulho nesta ilha é a famosa baixa do Ambrósio, localizada a
apenas 3 milhas da costa. Esta baixa apresenta uma abundância de
vida semelhante àquela tipicamente encontrada apenas em montes
submarinos distantes, com destaque para grupos de dezenas de
curiosas jamantas presentes durante todo o verão, bem como
cardumes de grandes pelágicos.
A “ilha do Sol” é também o ponto de partida mais próximo para dois
dos mais famosos locais de mergulho turístico offshore dos Açores,
os Ilhéus das Formigas e Banco Dollabarat, localizados a cerca de 20
milhas da ponta sudeste da ilha do sol. Estes dois locais são conhecidos por oferecerem águas com as melhores visibilidades dos Açores
e encontros com grandes cardumes de peixes pelágicos, mantas e
jamantas, tubarões e muitas outras espécies

Geoturismo
A geologia e morfologia da ilha potenciam as atividades de geoturismo. Entre os diversos geosítios de interesse existentes na Ilha destacam-se como prioritários, segundo a organização do projeto Geoparque Açores, as zonas Barreiro da Faneca, Pedreira do Campo, Poço da
Pedreira, Ponta do Castelo e Ribeira de Maloás.

BTT
O Pico Alto possibilita pela sua vasta rede de trilhos sinalizados, passeios de BTT técnicos e desafiantes para aqueles que gostam de emoções
fortes. É possível encontrar empresas de aluguer de bicicletas específicas, bem como serviço de guias especializados.

