TUDO
INCLUÍDO

4 ILHAS

AÇORES

FAIAL, SÃO JORGE, GRACIOSA, TERCEIRA
DATA
DE
PARTIDA

05 a 10
JULHO
2019

1º DIA - LISBOA / ILHA DO FAIAL (visita à Ilha Azul)

Em hora a indicar, comparência no aeroporto e partida em
avião com destino à lLHA DO FAIAL. Chegada, desembarque e
transporte seguido de visita à denominada Ilha Azul, pela
profusão de hortênsias azuis e uma das cinco ilhas do grupo
central do arquipélago, com uma área de 143 km2. Iniciamos a
excursão pela cidade da Horta, admiramos a Marina (de belos
iates e ponto de encontro de velejadores desportivos), o
famoso Peter Café Sport, e 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 coleção de objetos 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 em restaurante no percurso.
Flamengos, Caldeira, Piscinas naturais do Varadouro, Vulcão
dos Capelinhos (cuja ultima erupção vulcânica decorreu em
1957), a excursão termina no hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA - FAIAL (visita à Ilha Azul)

Após o pequeno-almoço, saída 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 (admirando
a sua Torre sobrevivente á erupção vulcânica de 1808 e porto
da laranja), Ribeira do Nabo (centro artesanal da ilha), Vila da
Calheta. Miradouro sobre impressionantes falésias e as Fajãs
de Santo Cristo e dos Cubres. Durante o percurso, terá lugar o
nosso almoço, bem como a prova do conhecido queijo de São
Jorge. Visita ao Parque Florestal das Sete Pontes, chegados à
Vila das Velas. Passeio a pé de visita ao jardim Público e visita
à Igreja das Velas e museu de arte sacra. Jantar em restaurante
local. Regresso ao Faial. Alojamento no hotel.

3º DIA - GRACIOSA

Pequeno-almoço. Em hora a indicar o transporte ao aeroporto
para as formalidades e partida em voo Sata com destino à ILHA
TERCEIRA. Chegada, desembarque e almoço em restaurante
local. Após o almoço regresso ao aeroporto e partida em voo
Sata com destino à ILHA GRACIOSA. Chegada, desembarque e
transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
TUDO INCLUIDO... CONFORME PROGRAMA DA VIAGEM
Avião no percurso indicado com direito a uma mala por pessoa
até 23kg de bagagem, transferes e excursões de visita a cada
uma das ilhas em autocarro de turismo com o
acompanhamento do nosso guia, estadia de 5 noites de hotel,
todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 6º
dia, incluindo bebidas às refeições (vinho da casa ou
refrigerante, água mineral e café), barco Faial / São Jorge /
Faial, entradas no Museu da Horta, Igreja das Velas e museu
de Arte Sacra, Museu da Graciosa, Sé Catedral e Palácio dos
Capitães Generais na Terceira, seguro de assistência em
viagem, taxas de aviação de 43, 00€ por pessoa, taxas de
turismo e IVA.

4º DIA - ILHA GRACIOSA (visita à ilha Graciosa )

Após o pequeno-almoço, deixamos o hotel para a excursão de
volta à ilha. Monte Nossa Senhora da Ajuda, visita ao Museu
Historico, Santa Cruz (visita à Igreja Matriz), Praça Fontes Pereira
de Melo, Museu, Miradouro da Ponta da Barca. Almoço no
percurso. Na freguesia de Guadalupe, visita à Igreja e museu
local, Furna do Enxofre, Carapacho (vista panorâmica dos
ilhéus), São Mateus (paragem no porto Comercial e Piscatório),
paragem na Fabrica das famosas Queijadas da Graciosa,
termina no hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA - ILHA GRACIOSA (visita à ilha Graciosa )

Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto formalidades e
partida em voo Sata com destino à ILHA TERCEIRA. Chegada,
desembarque ao hotel (deixar as malas). Depois para o
restaurante onde se realiza o almoço. Após o almoço, tem lugar
a visita a pé à cidade de Angra do Heroísmo (Património da
UNESCO), conhecendo os monumentos, artesanato e sabores da
cidade. Passagem pelos seguintes locais; Teatro Angrense (de
estilo italiano séc. XIX), a Catedral dos Açores, edificada em
1570 e visitada pelo Papa João Paulo II (entrada incluída). Depois
saborear os doces conventuais e tradicionais na área central da
cidade. Palácio dos Capitães Generais (entrada incluída),
passeio no Jardim Duque da Terceira (jardim romântico do séc.
XIX com luxuriante vegetação de vários continentes). Jantar e
alojamento.

6º DIA – ILHA TERCEIRA (visita à Ilha Festiva) / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel. Algum tempo livre para a compra de
recordações. Pelas 11h30 saímos em autocarro de turismo para a
excursão de visita 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., Vista do Ilhéu das Cabras,
formado por um vulcão submerso. Vila de S. Sebastião (visita à
Igreja Matriz) e nas imediações encontramos o exuberante
Império do Espírito Santo. Almoço em restaurante no percurso.
Miradouro do Moinhos, freguesia dos Biscoitos e as piscinas
vulcânicas formadas na rocha. Continuação pelo Caminho do
Cabrito (área de pastorícia dos touros). Caldeira vulcânica
Guilherme Moniz, 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) a excursão termina no aeroporto.
Formalidades e partida em avião com destino a LISBOA.

PREÇO POR PESSOA
-

1045,00 €

Suplemento quarto individual 150,00 €

Viagem organizada por Tourland Portugal Operador de Turismo Lda. RNAVT 3864 www.tourlandportugal.com / geral@tourlandportugal.com

