
AÇORES ILHAS
FLORIDAS

6 ILHAS

1º DIA - LISBOA / ILHA DO PICO (visita à Ilha Negra)
Pelas 05h30 comparência no aeroporto Humberto Delgado. 
Formalidades e partida em avião SATA com destino à ILHA DO 
PICO. Com uma superfície de 447km2, é a segunda maior do 
arquipélago e a sua montanha o ponto mais elevado de 
Portugal. Chegada, desembarque, seguido de 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). São João. 
Almoço. Lajes do Pico (Vila Baleeira onde visitamos o Museu 
dos Baleeiros). Continuamos para o planalto central da 
montanha do Pico, onde efectuaremos uma paragem na Lagoa 
do Capitão. Seguimos pela Costa Norte, por São Roque, em 
direcção ao lugar do Cachorro (pequena aldeia de adegas 
típicas construídas em basalto). A excursão termina no cais, 
para a viagem de ferry à ILHA DO FAIAL. Chegada, 
desembarque e transporte ao hotel Horta * * * * ou similar   
Jantar e alojamento.

FLORES, CORVO, SÃO JORGE, PICO, FAIAL, SÃO MIGUEL

TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

JULHO 04 
AGOSTO 01 
SETEMBRO 05

2º DIA - ILHA DE SÃO JORGE (visita à Ilha das Fajãs)
Após o pequeno-almoço buffet, partida no ferry com destino à 
ILHA DE SÃO JORGE. Chegada, desembarque, seguido de 
excursão de visita à Ilha das Fajãs (manifestações únicas da 
natureza vulcânica dos Açores) pela Vila das Velas, Urzelina 
(admiramos a sua Torre sobrevivente à erupção vulcânica de 
1808 e porto da laranja), Ribeira do Nabo (centro artesanal da 
ilha), Manadas, Vila da Calheta. Miradouro sobre 
impressionante falésias e as Fajãs de Santo Cristo e dos 
Cubres. Durante o percurso, terá lugar o almoço, bem como a 
visita a uma loja de venda do conhecido queijo de São Jorge 
(prova). Visita ao Parque Florestal das Sete Pontes, chegados 
à Vila das Velas, passeio a pé de visita ao jardim Público e 
entrada na Igreja Matriz das Velas. Jantar local. 
Depois o regresso no ferry ao Faial. Alojamento.

3º DIA – ILHA DO FAIAL  (visita à Ilha Azul)
Após o pequeno-almoço buffet, saímos para excursão de visita 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 excursão pela cidade da Horta, admiramos a 
Marina (de belos iates e ponto de encontro de velejadores 
desportivos), 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. rtivos). 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) a excursão termina no hotel.
Jantar e alojamento.

4º Dia - ILHA DO FAIAL, ILHA DAS FLORES, ILHA DO 
CORVO (Reserva da Biosfera)
Pequeno-almoço buffet. Manhã livre para atividades pessoais. 
Almoço, seguido do transporte ao aeroporto, formalidades e 
partida em avião SATA com destino à ILHA DAS FLORES. 
Chegada, desembarque e transporte ao hotel Occidental * * * ou 
similar.
Jantar e alojamento.

CIDADE DA HORTA - ILHA DO FAIAL

LAGOA FUNDA E LAGOA COMPRIDA - ILHA DAS FLORESFAJÃ DOS CUBRES - ILHA DE SÃO JORGE

LAGOA DO CAPITÃO - ILHA DO PICO LAGOA NEGRA E LAGOA COMPRIDA - ILHA DAS FLORES



orientará um passeio ao Campo de São Francisco, com entrada no Museu-Igreja do Convento da 
Esperança (onde se venera o Senhor Santo Cristo), a 
Igreja de São Sebastião (Matriz), Portas da Cidade 

(séc.XVIII) e Marina.  Alojamento e jantar no hotel.

Inclui a passagem aérea com direito a uma mala de porão por 
pessoa até 23kg, transferes e excursões de visita a cada uma 
das ilhas com o acompanhamento do nosso guia, estadia de 7 
noites de hotel, todas as refeições desde o almoço do 1º dia 
ao almoço do 8º dia, incluindo bebidas às refeições (vinho da 
casa e água, ou refrigerante ou cerveja), excursão de Barco e 
mini bus à ilha do Corvo, Barco Pico / Faial e Faial / São Jorge / 
Faial, entradas no museu dos Baleeiros, museu da Horta, museu 
das Flores, Igreja Matriz das Velas, Vale das Furnas, Parque 
Terra Nostra, museu do Convento da Esperança, seguro 
assistência em viagem, taxas de aviação, taxas de turismo.

Em Quarto Duplo 1.410€

(Não existem quartos singles e triplos)

Preço por pessoa

5º DIA - ILHA DO CORVO (Reserva da Biosfera)
Após o pequeno-almoço, realizamos uma bela excursão por mar, 
registando maravilhosos momentos vividos durante a viagem em 
torno da ILHA DO CORVO, considerada pela UNESCO 
(Reserva da Biosfera). Chegados à ILHA DO CORVO, 
desembarque e transporte em mini-bus de visita à Cratera do 
Caldeirão, considerada a maim imponente do arquipélago. 
Regresso às Flores. Almoço. Tarde livre para atividades 
pessoais. Jantar e alojamento.

6º Dia - FLORES (Uma flor no Atlântico), ILHA DE SÃO 
MIGUEL
Após o pequeno-almoço, partida para excursão de volta à Ilha 
das Flores, visitando o Museu das Flores a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Conceição. Saindo de Santa Cruz, subimos 
à área central da ilha, passando pelo Miradouro do Pico da 
Casinha e Fonte do Frade. Continuação até à Lagoa da Lomba 
(miradouro sobre as Lagoas Funda, das Lajes e Rasa). Lagoa 
Funda, Lagoa Comprida, Lagoa Seca, uma área onde se 
encontram exemplares da floresta Laurissilva, Miradouro 
Craveiro Lopes de onde poderemos observar as cascatas 
provenientes da Ribeira Grande. Almoço no percurso. 
Fajãzinha, Fajã Grande, Miradouro da Fajãzinha e da Rocha 
dos Bordões. Vila das Lajes. Santa Cruz, terminando no 
aeroporto. Formalidades e partida em avião com destino à ILHA 
DE SÃO MIGUEL. Chegada, desembarque e transporte ao hotel 
Comfort Inn * * *  ou similar.
Jantar e alojamento. 

7º Dia - FURNAS, CALDEIRAS, PARQUE TERRA NOSTRA, 
LAGOA DO FOGO, RIBEIRA GRANDE
Após pequeno-almoço, deixamos o hotel para excursão por Vila 
Franca do Campo onde sugerimos saborear as famosas 
Queijadas da Vila. Chegada ao Vale das Furnas visita ao 
romântico Parque Terra Nostra, com possibilidade de se banhar 
na piscina termal de águas férreas, a mais de 30º. Almoço do 
"Cozido das Furnas”. Visita às Caldeiras, subida ao miradouro 
do Pico do Ferro, Miradouro de Santa Iria, continuação para a 
cidade da Ribeira Grande, onde terá a oportunidade de provar os 
famosos licores produzidos com frutos da ilha. Pico da Barrosa 
(um dos picos mais altos da Ilha que providencia uma das vistas 
mais extraordinárias sobre a Lagoa do Fogo. Regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento.

8º Dia - LAGOA DAS SETE CIDADES (Maravilha Natural 
de Portugal), LAGOA DE SANTIAGO, ESTUFAS, LISBOA
Após o pequeno-almoço, saída para excursão ao maciço 
montanhoso das Sete Cidades, com paragens nos belos 
miradouros do Escalvado, Pico do Carvão e Vista do Rei, onde se 
deslumbra a vista da cratera das Sete Cidades e das suas 
lindíssimas lagoas Azul e Verde. Inicia-se a 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, 
depois na Fajã de Baixo uma visita às tradicionais estufas de 
ananases, cultura biológica desenvolvida em estufas de vidro, 
com prova de licor. Almoço. Tempo livre em Ponta Delgada para a 
compra de recordações.
Em hora a indicar, transporte ao aeroporto, formalidades e partida em 
avião com destino a LISBOA.

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA

CRATERA DO CALDEIRÃO - ILHA DO CORVO

LAGOA DAS SETE CIDADES - ILHA DE SÃO MIGUEL

LAGOA DO FOGO - ILHA DE SÃO MIGUEL

ESTUFA DE ANANASES - ILHA DE SÃO MIGUEL




