açores

4 ILHAS

TERCEIRA, PICO
FAIAL, SÃO MIGUEL

maravilhoso

8 DIAS

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Lagoa de Santiago - Ilha de São Miguel

UMA NOITE ESPECIAL DE JANTAR DE EMENTA REGIONAL E ESPETÁCULO
DE UM GRUPO TÍPICO AÇORIANO COM AS SUAS DANÇAS E CANTARES

DIA 1 LISBOA / SÃO MIGUEL (visita à cidade de Ponta Delgada
Partida em avião com destino à ILHA DE SÃO MIGUEL. Chegada, desembarque e
transporte ao hotel. Check In. Depois, visita a pé ao centro histórico da cidade de
Ponta Delgada, por; Campo de São Francisco, com entrada no Museu-Igreja do
Convento da Esperança (onde se venera o Senhor Santo Cristo), Igreja Matriz, Portas
da Cidade (séc. XVIII), Portas do Mar e Marina. Jantar e alojamento no hotel.

DIA 2 FURNAS / PARQUE TERRA NOSTRA / PLANTAÇÃO DE
CHÁ / LAGOA DO FOGO / PONTA DELGADA
Após pequeno almoço no hotel, início de excursão por Vila Franca do Campo
(primeira capital da ilha) onde poderá saborear as famosas Queijadas da Vila. Vale das
Furnas, junto às margens da romântica lagoa, participe no desenterro do “cozido na
caldeira”, que será servido ao almoço. Entrada no romântico Parque Terra Nostra.
Depois visita à zona das caldeiras, com fumarolas e nascentes de águas termais e
minerais onde se procederá à sua prova. Miradouro do Pico do Ferro. Continuação
pela costa norte, visitando a fábrica de chá, única do seu género na Europa, sendo
possível apreciar a lindíssima vista sobre a plantação de chá e costa norte, degustando
uma chávena de chá. Miradouro de Santa Iria. Continuamos para a Ribeira Grande,
com paragem no seu centro histórico, onde terá a oportunidade de provar os famosos
licores produzidos com frutos da ilha. Pico da Barrosa (um dos picos mais altos da
Ilha) parando no miradouro da Lagoa do Fogo que providencia uma das vistas mais
extraordinárias sobre a Lagoa do Fogo. Descemos a encosta, e pelo litoral Sul da
ilha admiramos a zona das praias de areia preta. Jantar e alojamento.

Ponta Delgada - Ilha de São Miguel

vila da Madalena - Ilha do Pico

DIA 3 NORDESTE... O concelho mais florido de SÃO MIGUEL! / ESTUFA DE ANANASES / JANTAR ESPECIAL
COM EMENTA REGIONAL E FOLCLORE TÍPICO COM AS SUAS DANÇAS E CANTARES
Após o pequeno almoço, saímos para excursão rumo ao Nordeste. A primeira paragem será feita na Ribeira dos Caldeirões, onde se poderá
deleitar com a magnífica cascata, o ‘Véu da Noiva’, e visitar os tradicionais moinhos de água. Passagem pela vila do Nordeste em direção ao
magnifico jardim que é o miradouro da Ponta do Sossego e miradouro da Ponta da Madrugada. Almoço. Depois na Fajã de Baixo (terra natal
de Natália Correia) visita às tradicionais estufas de ananases, cultura biológica desenvolvida em estufas de vidro, com prova de licor.
- Em hora a indicar terá lugar uma “Noite de Festa” com jantar especial com ementa típica, e espetáculo de Folclore com as suas danças e
cantares regionais. Alojamento.

UMA NOITE DE FESTA, ATUAÇÃO DE GRUPO
TÍPICO AÇORIANO COM OS SEUS CANTARES
REGIONAIS! DANCE… DIVIRTA-SE…
DIA 4 SÃO MIGUEL / SETE CIDADES (Maravilha Natural de Portugal) / LAGOA DE SANTIAGO
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para bons banhos na piscina do hotel. Almoço. Em hora a indicar, saída para excursão às Sete
Cidades pelo Pico do Carvão, local privilegiado para se observar a formosa paisagem verdejante da zona mais estreita da Ilha e das suas
costas. Miradouro da Vista do Rei, onde se fará uma pequena paragem para se deslumbrar com a vista da cratera das Sete Cidades e das
suas lindíssimas lagoas Azul e Verde. Descida para o interior da cratera, onde se irá maravilhar com a lagoa de Santiago, paragem que
antecede a chegada à pitoresca freguesia das Sete Cidades. De regresso a Ponta Delgada pela costa Sul da Ilha, paragem no Miradouro do
Escalvado (vista sobre a bonita freguesia dos Mosteiros e a Plataforma Vulcânica da Ferraria). Jantar e alojamento no hotel.

DIA 5

SÃO MIGUEL / PICO (visita à Ilha Negra)

Pequeno-almoço no hotel. Transporte ao aeroporto e saída em avião com
destino à lLHA DO PICO a segunda maior do arquipélago, e a sua montanha
o ponto mais elevado de Portugal com 2.351m de altitude. Excursão pela
Vila da Madalena. Percorremos a paisagem protegida da cultura da vinha,
declarada Património Mundial pela UNESCO. São Mateus (visita a uma
das pequenas lojas de exposição e venda das rendas tradicionais). Museu
dos Baleeiros, Lajes do Pico. Lagoa do Capitão (900m de altitude). Almoço
no percurso. Seguimos pela Costa Norte, por São Roque, em direcção ao
lugar do Cachorro (pequena aldeia de adegas típicas construídas em basalto
e seus arcos de lava). A excursão termina no cais. Saída no ferry para a Horta.
Chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 6 FAIAL (visita à Ilha das Hortênsias)
Após o pequeno almoço, excursão à denominada Ilha Azul, pela profusão de
hortênsias azuis. É uma das cinco ilhas do grupo central do arquipélago, com
uma área de 143 km2. Iniciamos na cidade da Horta, admiramos a Marina
(de belos iates), o famoso Peter Café Sport, entrada na Igreja Matriz de
São Salvador do séc. XVIII, e visita ao Museu da Cidade, instalado no antigo
Colégio dos Jesuítas, evoca a história da cidade, com destaque para a
extraordinária colecção de objectos em miolo de figueira. Na ponta da
Espalamaca (Moinho de Vento), paramos no Miradouro de Nossa Senhora
da Conceição, com vista para a cidade da Horta. Almoço. Flamengos,
Caldeira, Piscinas naturais do Varadouro, Vulcão dos Capelinhos (cuja
ultima erupção vulcânica decorreu em 1957), terminando no hotel. Jantar e
alojamento.

DIA 7

FAIAL / ILHA TERCEIRA (visita à cidade de Angra
do Heroísmo Património da UNESCO)

Após o pequeno almoço no hotel, transporte ao aeroporto, formalidades e
saída em avião para a ILHA TERCEIRA. Chegada, desembarque, seguido do
transfer ao hotel. Almoço. Depois saída para o percurso a pé de visita à
cidade de Angra do Heroísmo (Património da UNESCO), conhecendo os
monumentos, artesanato e sabores da cidade. Visita à Biblioteca Pública
(antigo solar da família Bettencourt), a Sé Catedral dos Açores, edificada em
1570 e visitada pelo Papa João Paulo II (visita ao interior), depois saborear os
doces conventuais e tradicionais. Palácio dos Capitaes Generais, Jardim
Duque da Terceira (jardim romântico do séc.XIX com luxuriante vegetação
de vários continentes). Visita ao Cais da Alfandega, onde se encontra a
Igreja da Misericórdia, o cais e Marina de Angra (rota das especiairias e da
Prata séc.XVI e XVII). Jantar e alojamento.

DIA 8

Cidade da Horta - Ilha do Faial

Angra do Heroísmo - Ilha Terceira

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
INCLUI: Avião com direito a uma mala por pessoa com 20kg de
bagagem, transferes e excursões em autocarro de turismo de
visita a cada uma das ilhas, com o nosso guia, estadia de 7
noites de hotel, todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao
almoço do 8º dia, bebidas às refeições (vinho e água
mineral, refrigerante ou cerveja e café), uma noite ESPECIAL
de festa e requinte com ementa regional e atuação de
Grupo Típico Açoriano com as suas danças e cantares,
passagem de barco Pco / Faial, entradas na Sé Catedral dos
Açores, Palácio dos Capitães Generais, Museu da Horta, Museu
dos Baleeiros, Vale das Furnas e Parque Terra Nostra, Museu do
Convento da Esperança, seguro de assistencia em viagem, taxas
de aviação, taxas de turismo e IVA.

TERCEIRA (volta à Ilha Festiva) / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Partida para excursão de volta à ilha pelo Monte Brasil (com vista sobre a cidade de Angra), passando pela
construção filipina do Castelo de S. João Baptista séc.XVI-XVII., Caminho do Cabrito (área de pastorícia dos touros). Na parte norte, na
freguesia dos Biscoitos, zona demarcada do Vinho Verdelho, as piscinas vulcânicas formadas na rocha. Quatro Ribeiras, Miradouro do
Moinhos, Caldeira Guilherme Moniz, Cinco Ribeiras (prova de queijos) S. Mateus (baleação e pescas). O almoço em restaurante no
percurso. Continuação pela parte este da ilha com vista do Ilhéu das Cabras, formado por um vulcão submerso. Porto Judeu e Vila de S.
Sebastião (visita à Igreja Matriz) e nas imediações encontramos o exuberante Império do Espírito Santo. Depois, diverge-se para o mar
passando pela piscina natural do Porto Martins, visita à cidade da Praia da Vitória (terra Natal de Vitorino Nemésio), subida ao Miradouro
Varanda da Cidade na Serra de Santiago, Serra do Cume (Manta de Retalhos), terminando no aeroporo da Lajes. Formalidades e saída em
avião com destino a LISBOA.

