A MAGIA DOS AÇORES
DESDE

906€
8
DIAS
Ref: FIT-011

Lagoa das Sete Cidades

Guias Locais

Itinerário:

falando Português

01º Dia: Ilha Terceira

Chegada ao aeroporto da Terceira. Assistência e traslado ao Hotel em Angra do Heroísmo, cidade Patrimônio da
Humanidade. (Caso a hora de chegada não permita ainda o
check-in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem).
Tempo livre para atividades pessoais.

02º Dia: Ilha Terceira

Café da manhã e saída para visita à Ilha Terceira seguindo por estrada da Costa Sul em direção à Cidade da Praia da Vitoria. Passagem
por Porto Judeu, Salga, Salgueiros, São Sebastião, Serra do Cume e
interior da Ilha. Almoço em restaurante local. De tarde, e por estrada do interior, através das hortências, onde se pode vislumbrar as
manadas de gado, incluindo os touros utilizados nas touradas típicas desta Ilha (touradas à corda), Furnas do Enxofre, Algar do carvão (visita facultativa), Biscoitos para visita a zona balnear, paradas
em diversos miradouros para observar a ilha e avistar ao longe as
vizinhas ilhas de São Jorge e Pico. Regresso a Angra do Heroísmo,
por São Mateus e parada em fábrica de queijo regional.

03º Dia: Ilha Terceira / Faial

Café da manhã. Em hora a determinar localmente transporte ao
aeroporto. Formalidades de embarque e partida para a Ilha do Faial
(Passagem aérea não incluída). Chegada a Horta. A tarde saída por
estrada junto ao mar tendo como companheira a verdejante Serra
da Feteira, chegamos a Castelo Branco. Por Castelo Branco chegamos ao Varadouro, magnífica baia com termas e piscinas naturais.
Pequeno passeio e visita ao Parque Florestal do Capelo. Continuação até a Ponta dos Capelinhos, onde a paisagem foi completamente alterada: as casas e campos estão cobertas pelas cinzas
vulcânicas da erupção de 1957/58. Seguimos para a Caldeira, na
zona central da ilha rodeada de uma exuberante vegetação, constitui um dos maiores atrativos e está classificada como reserva
natural. Descida até o Miradouro da Espalamaca, magnifica vista
sobre a cidade da Horta a sua marina, e promontório constituído
pelo monte Queimado e Monte da Guia. Retorno ao hotel.

04º Dia: Faial / Pico / Faial

Café da manhã. Saída com destino à marina da Horta para embarque e travessia do canal em direção a Ilha do Pico. Chegada à
Madalena. Após passagem pelo Cabeço do Chão, parada nos Arcos
do Cachorro, magníficas grutas marinhas. Continuação pela zona

Preços por pessoa (Minimo 2 pessoas)
Datas de Partida

dos “mistérios” (extensos campos de lava) até S. Roque. Continuação da viagem através de estrada interior, atravessando a Ilha até
à Lagoa do Capitão e depois até às Lajes. Parada para almoço em
restaurante local. A tarde visita a este antigo centro baleeiro, primeiro local da ilha a ser povoado. Regresso a Madalena visitando a
Igreja de S.Mateus, casa de rendas e fábrica de queijo. Chegada ao
cais, embarque em lancha e retorno a Ilha do Faial. Hospedagem.

05º Dia: Faial / São Miguel

Café da manhã no hotel. Em horário a determinar localmente traslado ao aeroporto. Embarque com destino a ilha de S.
Miguel (Passagem aérea não incluída). Chegada em Ponta
Delgada, assistência e transporte ao hotel. Hospedagem.

06º Dia: São Miguel

Café da manhã. Saída em direção ao Pico da Barrosa. Subida pela
encosta Sul e parada no cimo da montanha, com magnífica vista sobre a ilha. Descida pela encosta Norte até ao miradouro da
Lagoa de Fogo. Esta Lagoa, no fundo da cratera de um Vulcão já
extinto, com as suas praias de areia branca e águas tranquilas, é
reserva natural classificada. Continuação da descida até à cidade
da Ribeira Grande, na costa norte da Ilha e parada para visita aos
principais monumentos. O tour continua pela costa Norte da Ilha
até ao Miradouro de Santa Iria, com magnífica vista sobre uma extensão enorme da costa Norte. A próxima parada será para visitar
as Plantações e Fábrica de Chá Gorreana. Através do Planalto da
Achada das Furnas, chegaremos ao miradouro do Pico do Ferro de
onde admiraremos a vista da enorme cratera vulcânica, no fundo
da qual se encontra a Lagoa e o Vale das Furnas. Descida até a beira
da Lagoa. Almoço. À tarde visita ao Parque Terra Nostra com a sua
grande variedade de espécies botânicas e piscina termal. Seguimos
depois para as Caldeiras, manifestações vulcânicas diversas. O vale
das Furnas com as suas vinte e duas fontes termais constitui uma
das regiões hidrológicas mais ricas da Europa. Regresso a Ponta
Delgada, passando ao longo da Lagoa das Furnas, Vila Franca e
Praias de Água d’Alto e Praia das Milícias. Hospedagem.

Datas de
chegada à Terceira
Diárias até 20 Dez

Incluso:
ÏjƏƋƗƗƆƗƆƆƏƍƏƐƑƅƈƐ§
ao hotel e vice versa;
ÏƣƈƐƆƅƌƅƇ§Ɨƌ¥ƅƐƆƏƈ
de hotel escolhido;
Ï0ƆƏƏƕ0ƈƋƃ^ƈƅƃ0ƈƋì
Ï1ƑƈƅƌƍƐƆƋƅƋƆƔƅƑƏ±Ɔ
indicadas no programa;
ÏƿƋƌ½ê

Não Incluso:

Ï^Ɔ§ƏƆì
Ï#ƆƍƆƗƆƅƏƐƆƏƍƆƋê

07º Dia: São Miguel

Café da manhã. Dia inteiramente livre para actividades pessoais. Hospedagem.

08º Dia: São Miguel

Café da manhã no hotel. Em hora a determinar traslado
ao aeroporto. (Check out do hotel até às 12h00).

Fim dos nossos serviços.

(Em Euros):

01 Jan a 14 Mar +
08 Nov a 20 Dez

15 Mar a 15 Mai +
07 Out a 07 Nov

16 Mai a 06 Out

Em duplo
Suplemento single

906 €
269 €

989 €
355 €

1.059 €
460 €

hotel Terceira Mar + Hotel do Canal + Marina Atlântico **** ou similar
Em duplo
Suplemento single

978 €
302 €

EUROPA | CIRCUITOS 2019/2020

1.239 €
544 €

1.300 €
599 €

Ilha do Pico

37

Portugal e Espanha

Hotel Angra Garden + Hotel Horta + Ponta Delgada Hotel *** ou similar

