SÃO MIGUEL

19 A 22 DE ABRIL (PASCOA)

Óasis de Natureza Pura!
4 DIAS CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

Lagoas de Santiago e das Sete Cidades - Ilha de São Miguel

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

DIA 1

VILA FRANCA DO CAMPO, VALE DAS FURNAS, PARQUE TERRA NOSTRA, PLANTAÇÃO
DE ANANASES, RIBEIRA GRANDE, RIBEIRA DOS CALDEIRÕES, NORDESTE (O concelho
mais florido dos Açores), LAGOAS DO FOGO, FURNAS, SETE CIDADES, SANTIAGO
LAGOA SETE CIDADES (Maravilha Natural de
LISBOA / PONTA DELGADA (visita)
DIA 3 Portugal), LAGOA SANTIAGO, ESTUFAS

Pelas 04h30 comparência no aeroporto Humberto Delgado. Formalidades de
embarque e partida 06h30 em avião com destino à ILHA DE SÂO MIGUEL.
Chegada, desembarque, seguido do transporte ao hotel (deixar as malas).
Depois, tem lugar o almoço em restaurante local, seguido da visita ao centro
histórico da cidade de Ponta Delgada, com destaque para o Campo de São
Francisco, com entrada no Museu-Igreja do Convento da Esperança (onde se
venera o Senhor Santo Cristo), Igreja de São Sebastião (Matriz), Portas da Cidade
(séc. XVIII), entrada no Mercado da Graça, admirar exteriormente o Palácio da
Conceição (Presidência do Governo Regional dos Açores), as Portas do Mar e
Marina. Jantar e alojamento.

FURNAS, CALDEIRAS, PARQUE TERRA NOSTRA
DIA 2 LAGOA DO FOGO, RIBEIRA GRANDE
Após o pequeno-almoço buffet, deixamos o hotel para excursão por Vila Franca
do Campo (primeira capital da ilha). Vale das Furnas, junto às margens da
romântica lagoa, poderá participar no desenterro do “cozido na caldeira”, que será
servido ao almoço. Visita ao romântico Parque Terra Nostra, seguido de visita à
zona das caldeiras. Subida ao miradouro do Pico do Ferro (local com uma vista
soberba) Miradouro de Santa Iria (vista panorâmica da Costa Norte da Ilha de São
Miguel). Ribeira Grande, paragem no centro histórico, onde terá a oportunidade
de provar os famosos licores produzidos com frutos da ilha. Pico da Barrosa (um
dos picos mais altos da Ilha), Miradouro da Lagoa do Fogo. Descemos pelo Pico
da Barrosa, numa estrada de onde se tem uma vista panorâmica sobre a parte
central da Ilha. Jantar e alojamento.

TUDO INCLUIDO CONFORME PROGRAMA:

Passagem aérea no percurso indicado com direito a uma mala por
pessoa até 23kg de bagagem, transferes e excursões em autocarro
de turismo com o acompanhamento do nosso guia, estadia de 3
noites de hotel, todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao
almoço do 4º dia, incluindo um jantar com menu regional,
espetáculo de Folclore e musica para dançar, bebidas a todas as
refeições (vinho da casa e água mineral, ou refrigerante ou cerveja e
café), entradas no Vale das Furnas, Parque Terra Nostra e Museu do
Convento da Esperança, seguro de assistência em viagem, taxas de
aviação 31,00€, taxas de turismo .

PREÇO POR PESSOA EM DUPLO
SUPLEMENTO SINGLE

630,00 €
75,00 €

JANTAR COM EMENTA TIPICA ESPETACULO DE FOLCLORE E
MUSICA AO VIVO PARA DANÇAR
Pequeno-almoço buffet e saída para excursão pela Fajã de Baixo (terra
natal de Natália Correia) para uma visita às tradicionais estufas
de ananases, cultura biológica desenvolvida em estufas de vidro,
com prova de licor. Continuação 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). termina no hotel. Almoço. Tarde livre para a
compra de recordações.
- Em hora a indicar, saída para o restaurante panorâmico, onde tem
lugar o jantar com ementa regional, espetáculo de Folclore com as suas
danças e Cantares e Musica para dançar !Regresso ao hotel. Alojamento.

DIA 4 NORDESTE… O concelho mais florido de São
Miguel ! / LISBOA
Após o pequeno-almoço, saímos para excursão ao Nordeste. 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. Passagem pela vila do Nordeste em direção ao
magnifico jardim que é o miradouro da Ponta do Sossego e miradouro
da Ponta da Madrugada. Almoço no percurso. Povoação, com visita ao
centro histórico. Na costa norte da ilha, visitamos uma fábrica de chá,
única do seu género na Europa, com lindíssima vista sobre a plantação
de chá e costa norte, com prova de chá. A excursão termina no
aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 18h00 em avião com
destino a Lisboa e chegada pelas 21h30.

