DE 09 A 14 DE ABRIL 2020

FLORES, CORVO, FAIAL
SÃO JORGE, PICO
Páscoa nas ilhas floridas | 6 DIAS

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

1º DIA

LISBOA, ILHA DO FAIAL (visita à Ilha Azul)

Pelas 06h00 comparência no aeroporto Humberto Delgado.
Formalidades e partida em voo SATA Internacional com destino à ILHA
DO FAIAL. Chegada, desembarque e excursão à denominada Ilha
Azul, pela profusão de hortênsias azuis. Iniciamos a visita pela
cidade da Horta, admiramos a Marina, o famoso Peter Café Sport e
entrada na Igreja Matriz de São Salvador, 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), Miradouro
de Nossa Senhora da Conceição, 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.

2º DIA

ILHA DE SÃO JORGE (visita à Ilha das Fajãs)

Após o pequeno-almoço, embarque 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, 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 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 Igreja Matriz de São Jorge. Jantar local.
Depois o regresso no ferry ao hotel no Faial. Alojamento.

3º DIA

ILHA DO PICO (visita à Ilha Negra)

Após o pequeno-almoço, viagem no ferry para a ILHA DO PICO.
Chegada, desembarque, seguido de excursão volta à ilha, com a sua
montanha o ponto mais elevado de Portugal, com 2.351m de altitude.
Vila da Madalena. Percorremos a paisagem protegida da cultura da vinha,
declarada Património Mundial pela Unesco. São Mateus (proporcionamos a
visita a uma das pequenas lojas de exposição e vendas das rendas tradicionais)
São João. Almoço. Lajes do Pico (visita ao museu dedicado à extinta
atividade da caça à Baleia). O nosso itinerário continua para o planalto
central da montanha do Pico, onde efetuamos uma paragem na Lagoa
do Capitão (900m de altitude). Seguimos pela Costa Norte, por São Roque,
em direção ao lugar do Cachorro (pequena aldeia de adegas típicas
construídas em basalto e seus arcos de lava). Regresso ao Faial. Jantar e
alojamento.

4º DIA

ILHA DO FAIAL, ILHA DAS FLORES
ILHA DO CORVO (Reserva da Biosfera)

Pequeno-almoço no hotel, seguido do transporte ao aeroporto.
Formalidades e partida em voo Sata para a ILHA DAS FLORES.
Chegada, desembarque e transporte ao hotel * * * Almoço. Depois,
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 minibus de visita à Cratera
do Caldeirão, considerada a mais imponente do arquipélago.
Regresso às Flores. Jantar e alojamento.

5º DIA

ILHA DAS FLORES (Uma flor no Atlântico)

Após o pequeno-almoço, saímos para excursão de volta à ilha, com visita
ao Museu das Flores, Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Matriz).
Subimos à área central da ilha, pelo Miradouro do Pico da Casinha e
Fonte do Frade, do qual se avista a Ribeira da Cruz. Continuação até à
Lagoa da Lomba (miradouro sobre as Lagoas Funda, das Lajes e Rasa).
Lagoa Funda, Lagoa Comprida, Lagoa Seca, Miradouro Craveiro Lopes
de onde poderemos observar as cascatas provenientes da Ribeira
Grande. Almoço. Fajãzinha, Fajã Grande, Miradouro da Fajãzinha e da
Rocha dos Bordões. Vila das Lajes. Santa Cruz. Jantar e alojamento.

6º DIA

ILHA DAS FLORES, ILHA DO FAIAL, LISBOA

Pequeno-almoço e almoço no hotel. Manhã livre para atividades de
índole pessoal.
Depois, o transporte ao aeroporto formalidades e saída em avião para o
Faial. Chegada. mudança de avião e continuação na SATA Internacional
para LISBOA com chegada pelas 21h00.

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO

1.100,00€

PREÇO EM QUARTO INDIVIDUAL

175,00€

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
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 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 e água mineral, refrigerante ou
cerveja), Excursão de Barco e mini bus à ilha do Corvo, Barco Faial / São
Jorge / Faial e Faial / Pico / Faial, entradas no museu dos Baleeiros, Museu
da Horta, museu das Flores, Igreja Matriz e museu das Velas, seguro
assistência em viagem, taxas de aviação, taxas de turismo.

