
Festas do Senhor Santo Cristo

4 DIAS

São Miguel
DE  25 A 28 DE MAIO 2019

Pelas 04h30 comparência no aeroporto Humberto Delgado
Formalidades e partida às 06h30 no voo SATA121 com destino à ILHA DE SÃO MIGUEL. Chegada 
ao aeroporto João Paulo II, desembarque, seguido do transporte ao hotel Camões * * * *  (deixar as malas) 
Almoço em restaurante local, seguido da visita a pé à cidade de Ponta Delgada, no Campo de 
São Francisco, o recinto da feira com as diversas tasquinhas, entrada no Museu do Santuário do Senhor 
Santo Cristo, Portas da Cidade (séc. XVIII), visita à Igreja Matriz de São Sebastião, Portas do Mar e 
Marina, entrada no Mercado da Graça, admirar exteriormente o Palácio da Conceição. Jantar local. 
Alojamento no hotel.

1º DIA       LISBOA / ILHA DE SÃO MIGUEL (visita à cidade de Ponta Delgada)

Pela sua dimensão e centralidade no que concerne às índoles 
religiosas das gentes do arquipélago, as festas em honra do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres, assumem o caráter, das mais importantes 
festas a acontecer no arquipélago. Num oásis de natureza pura, 
mágica e surpreendente, ergue-se a ilha verde, onde repousam 
inebriantes lagoas azuis e verdes, caldeiras de vulcões adormecidos, 
jardins luxuriantes com flores de todos os continentes, lagos, cascatas 
e pastagens.

VILA FRANCA DO CAMPO, VALE DAS FURNAS, CALDEIRAS, PARQUE TERRA NOSTRA
RIBEIRA GRANDE, LAGOAS DO FOGO, FURNAS, SETE CIDADES E SANTIAGO  
NOITE TÍPICA COM MENU REGIONAL E MÚSICA AO VIVO PARA DANÇAR

2º DIA      SETE CIDADES (Maravilha Natural de Portugal) / LAGOA DE SANTIAGO
PONTA DELGADA (Assistência às festas em honra do Senhor Santo Cristo
dos Milagres)

NOITE EM RESTAURANTE TÍPICO COM MENU REGIONAL E MUSICA AO VIVO PARA DANÇAR
Após o pequeno almoço buffet, início de excursão por Vila Franca do Campo (primeira capital da ilha) onde 
sugerimos saboreie 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. Miradouro de Santa Iria. A excursão continua para a Ribeira Grande, paragem no seu centro 
histórico, para provar os famosos licores produzidos com frutos da ilha. Continuamos com a subida ao Pico 
da Barrosa, que providencia uma das vistas mais extraordinárias sobre a Lagoa do Fogo. Regresso ao 
hotel.    
- Em hora a indicar, saída para um restaurante panorâmico, onde se realizará o jantar com ementa
regional e musica ao vivo para uma noite de Dança. Regresso ao hotel. Alojamento.

Após o pequeno almoço buffet, saída para excursão para as Sete Cidades pelo Pico do Carvão. 
Miradouro da Vista do Rei (paragem para se deslumbrar com a vista da cratera das Sete Cidades e das 
suas lindíssimas lagoas Azul e Verde) 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. Almoço, 
terminando em Ponta Delgada. 
Tarde livre para assistência à imponente Procissão que percorre as principais artérias da cidade.
- A imagem do senhor, venerada no Convento de Nossa Senhora da Esperança (construído por volta do
século XVI), congrega grande devoção por parte de todos os açorianos. Há mais de 300 anos que o culto 
ao Senhor, acontece e revela parte da mística aos muitos peregrinos que visitam este santuário, onde são 
pagas promessas e ofertas sob a forma de flores, jóias, etc. Jantar local. Alojamento no hotel.

3º DIA     FURNAS / CALDEIRAS / PARQUE TERRA NOSTRA / LAGOA DO FOGO /
RIBEIRA GRANDE

Pequeno almoço buffet no hotel. Dia livre para a 
compra de recordações ou visitas de índole pessoal. 
Almoço em restaurante na cidade. Em hora a indicar, 
o transporte ao aeroporto para as formalidades e
partida no voo SATA126 com destino a Lisboa e
chegada pelas 21h15.

4º DIA       PONTA DELGADA / LISBOA

Passagem aérea no percurso indicado com direito a uma mala por pessoa até 23kg, 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 bebidas às refeições (vinho e água mineral, refrigerante ou cerveja e café) sendo um jantar com ementa regional e musica ao
vivo para dançar, entradas nas Furnas e Parque Terra Nostra, seguro de assistência em viagem, taxas de aviação, taxas de turismo.

CIRCUITO TUDO INCLUIDO

Lagoa do Fogo

Senhor Santo Cristo dos Milagres

Procissão em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres




