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DATA DE PARTIDA

30 DE DEZEMBRO

4 DIAS

JANTAR ESPECIAL DE RÉVEILLON
COM MÚSICA AO VIVO E FOGO DE ARTIFÍCIO

30 DEZEMBRO - LISBOA / ILHA DE SÃO MIGUEL
Pelas 11h00 comparência no aeroporto Humberto Delgado, onde 
o nosso guia o aguarda.
Formalidades e partida às 13h00 no voo SATA S4125 com destino 
à ILHA DE  SÃO MIGUEL. Chegada ao aeroporto João Paulo II, 
desembarque, seguido do transporte à cidade de Ponta Delgada, ao 
maravilhoso Hotel Azoris Royal Garden * * * * sup. Check-in e resto 
de tarde livre para descanso ou atividades de índole pessoal.
Jantar e alojamento.

VILA FRANCA DO CAMPO, VALE DAS FURNAS, PARQUE TERRA NOSTRA
RIBEIRA GRANDE, RIBEIRA QUENTE, RIBEIRA DOS CALDEIRÕES

NORDESTE (O Concelho mais florido dos Açores)
LAGOAS DO FOGO, FURNAS, SETE CIDADES, SANTIAGO

RÉVEILLON EM SÃO MIGUEL
MARAVILHOSO HOTEL ROYAL GARDEN * * * * Sup.

TUDO
INCLUÍDO

Espectáculo de fogo de artificio

31 DEZEMBRO - NORDESTE... O concelho mais florido dos 
Açores ! / RIBEIRA QUENTE
NOITE DE RÉVEILLON COM JANTAR ESPECIAL COM MÚSICA 
AO VIVO E ESPECTÁCULO DE FOGO DE ARTIFICIO
Após o pequeno almoço buffet, saímos rumo ao Nordeste pela costa 
norte da Ilha. 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. Continuamos  
pela aprazível vila do Nordeste em direção ao magnifico jardim e 
miradouro da Ponta do Sossego e posteriormente o miradouro da 
Ponta da Madrugada. Prosseguimos através de uma estrada 
panorâmica, descemos à freguesia piscatória da Ribeira Quente 
(paragem junto à praia). Na vila da Povoação onde se fixaram os 
primeiros povoadores da ilha, tem lugar a visita ao centro histórico. 
Almoço em restaurante no percurso. A excursão termina no hotel, 
com tempo livre para os preparativos da grande Noite.
- Em hora a indicar, tem lugar o jantar especial de Reveillon, com 
música ao vivo para dançar e espectáculo de Fogo de artificio !

01 JANEIRO - LAGOA DAS SETE CIDADES (Maravilha Natural de 
Portugal) / LAGOA DE SANTIAGO
Pequeno almoço buffet.
Manhã livre para descanso ou atividades de índole pessoal.
Almoço de Ano Novo em restaurante local. Cerca das 14h00 saímos 
para excursão para o maciço montanhoso das Sete Cidades. Paragem 
nos miradouros do Pico do Carvão, local privilegiado para se observar 
a formosa paisagem verdejante da zona mais estreita da Ilha e das suas 
costas 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. No regresso pela costa Sul da Ilha, paragem no 
Miradouro do Escalvado (vista do extremo ocidental da ilha, das 
freguesia dos Mosteiros e a Plataforma Vulcânica da Ferraria), 
terminando no hotel. Jantar e alojamento.

02 JANEIRO - FURNAS / CALDEIRAS / PARQUE TERRA NOSTRA 
LAGOA DO FOGO / RIBEIRA GRANDE / LISBOA
Após pequeno almoço buffet, deixamos o hotel para excursão pela costa 
sul da ilha. No caminho paragem em Vila Franca do Campo 
(primeira capital da ilha) onde poderá saborear as famosas 
Queijadas da Vila. Chegada ao Vale das Furnas, junto às margens da 
romântica lagoa, 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 (Fumarolas 
e nascentes de águas termais e minerais onde se procederá à sua prova). 
Subida ao miradouro do Pico do Ferro, local com uma vista soberba 
sobre a cratera que envolve o vale das Furnas. Paragem no bonito 
Miradouro de Santa Iria (vista panorâmica da Costa Norte da Ilha de 
São Miguel). A excursão continua em direção à cidade da Ribeira 
Grande, com paragem no seu centro histórico, onde terá a 
oportunidade de provar os famosos licores produzidos com frutos da 
ilha. Continuamos com a subida ao Pico da Barrosa (um dos picos mais 
altos da Ilha) pela costa norte parando no miradouro que providencia 
uma das vistas mais extraordinárias sobre a Lagoa do Fogo. 
Descemos a encosta sul do Pico da Barrosa numa estrada onde se tem 
uma panorâmica sobre a parte central da Ilha e pelo litoral Sul, visitando 
a zona das praias de areia preta, terminamos no aeroporto João Paulo II. 
Formalidades e partida às 18h00 no voo SATA S4126 com destino a 
Lisboa e chegada pelas 21h15.

PREÇO

POR PESSOA 

QUARTO
DUPLO OU TRIPLO

QUARTO
INDIVIDUAL

CRIANÇA ATÉ 11 ANOS 
COM 2 ADULTOS

675€ 445€750€

PREÇO INCLUÍ

Passagem aérea com direito a uma mala por pessoa até 23kg 
de bagagem, transferes e excursões de visita à ilha com 
o acompanhamento do nosso guia, estadia de 3 noites de hotel,
todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao almoço do
4º dia, incluindo Jantar Especial de Réveillon e espetáculo de
fogo de artificio, bebidas às refeições (vinho da casa e
água mineral, refrigerante ou cerveja), entradas no Vale das
Furnas, Parque Terra Nostra, seguro assistência em viagem, taxas de
aviação de Lisboa 27€, taxas de turismo.

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA

Hotel Azoris Royal  Garden * * * * sup

Lagoas de Santiago e Sete Cidades
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