TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

6 ILHAS, 8 DIAS

AÇORES

ILHAS
FLORIDAS

FLORES, CORVO, FAIAL, SÃO JORGE, PICO, SÃO MIGUEL

2022

Data de Partida

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

06
11, 25
01, 08, 15
06, 13, 20
03, 10, 17
07, 21
05

saídas

FUNCHAL
PORTO
LISBOA

JANTAR ESPECIAL COM MENU REGIONAL E
ACTUAÇÃO DE RANCHO FOLCLORICO COM
AS SUAS DANÇAS E CANTARES DA ILHA

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

1º DIA - FUNCHAL ou PORTO ou LISBOA, ILHA DE SÃO
MIGUEL, LAGOAS DAS SETE CIDADES e SANTIAGO

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para
as formalidades de embarque
Partida em voo SATA Azores Airlines com destino à ILHA DE
SÃO MIGUEL. Desembarque e transporte ao hotel * * * *
Almoço. Depois, saída para excursão ao maciço montanhoso
das Sete Cidades. Miradouro do Pico do Carvão e Vista do
Rei, onde se deslumbra a vista da cratera das Sete Cidades e
das suas lindíssimas lagoas Azul e Verde. Na descida ao
interior da cratera, irá maravilhar-se com a Lagoa de Santiago,
na freguesia das Sete Cidades (breve paragem). Regresso
ao hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA - LAGOA DO FOGO
, RIBEIRA
FURNAS, PARQUE TERRA NOSTRA

GRANDE,

Após
pequeno-almoço,
saímos
para
excursão
por
Remédios, subida ao Pico da Barrosa (providencia uma vista
extraordinária sobre a Lagoa do Fogo. Na Ribeira Grande,
paragem para fotos e visita a uma loja dos famosos licores
produzidos com frutos da ilha, e uma prova. Miradouro de
Santa Iria, Pico do Ferro, Vale das Furnas, junto às
margens da romântica lagoa. Almoço do "Cozido das
Furnas”. Visita ao romântico Parque Terra Nostra, com
possibilidade de se banhar na piscina termal de águas
férreas, a mais de 30º. Visita às Caldeiras (Fumarolas e
nascentes de águas termais e minerais). A viagem de regresso
pelo sul da ilha, por Vila Franca do Campo (primeira
capital da ilha) onde sugerimos prove as famosas
Queijadas da Vila. Fajã de Cima. Jantar.
Alojamento no hotel.

3º DIA - ILHA DE SÃO MIGUEL, ILHA DAS FLORES, ILHA
DO CORVO (Reserva da Biosfera)

Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto, formalidades e
partida em voo SATA para a ILHA DAS FLORES. Chegada,
desembarque e transporte ao hotel Servi-Flor * * * ou
similar 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 mini-bus de visita à
Cratera do Caldeirão, considerada a mais imponente do
arquipélago. Regresso às Flores.
Jantar e alojamento.

4º DIA - ILHA DAS FLORES (Uma flor no Atlântico)

Após o pequeno-almoço, saída para excursão de volta à Ilha das
Flores, visitando o Museu das Flores a Igreja de Nossa
Senhora da Conceição (Matriz). Saindo de Santa Cruz, subimos
à área central da ilha, passando pelo Miradouro do Pico da
Casinha e Fonte do Frade. Continuação até à Lagoa da Lomba
(miradouro sobre as Lagoas Funda, das Lajes e Rasa). Lagoa
Funda, Lagoa Comprida, Lagoa Seca, uma área onde se
encontram exemplares da floresta Laurissilva, Miradouro
Craveiro Lopes de onde poderemos observar as cascatas
provenientes da Ribeira Grande. Almoço no percurso.
Fajãzinha, Fajã Grande, Miradouro da Fajãzinha e da Rocha
dos Bordões. Vila das Lajes. Santa Cruz, terminando no hotel.
Jantar e alojamento.

ILHA DE SÃO MIGUEL

ILHA DAS FLORES
ILHA DE SÃO MIGUEL

5º DIA - ILHA DAS FLORES, ILHA DO FAIAL (visita à Ilha
Azul)

Após o pequeno-almoço, saída em voo SATA com destino à
ILHA DO FAIAL a denominada Ilha Azul, pela profusão de
hortênsias azuis. Chegada, desembarque e início de excursão
com passeio pedonal pela cidade da Horta, admiramos a Marina
(de belos iates e ponto de encontro de velejadores desportivos),
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). Almoço. Continuação por Espalamaca
(Moinho de Vento), Miradouro de Nossa Senhora da
Conceição. Flamengos, Caldeira, Piscinas naturais do
Varadouro, Vulcão dos Capelinhos.
Jantar em restaurante local. Alojamento em hotel * * * *.

ILHA DO FAIAL

8º Dia - ILHA DO FAIAL, ILHA DE SÃO MIGUEL, PORTO ou
FUNCHAL ou LISBOA

Pequeno almoço e transporte ao aeroporto, formalidades e partida
em avião com destino a SÃO MIGUEL. Chegada, desembarque
seguido de almoço em restaurante local. Em hora a indicar, o
transporte ao aeroporto, formalidades de embarque e partida em
avião com destino ao PORTO ou LISBOA ou MADEIRA.

ILHA DO FAIAL

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

6º 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. Calheta. Almoço. Vila das
Velas passeio a pé de visita ao jardim Público entrada na
Igreja das Velas. Urzelina (admirando a sua Torre sobrevivente
á erupção vulcânica de 1808 e porto da laranja), Ribeira do
Nabo, Vila da Calheta. Miradouro sobre impressionantes
falésias e as Fajãs de Santo Cristo e dos Cubres. Durante o
percurso paragem numa loja para prova do conhecido queijo
de São Jorge. Visita ao Parque Florestal das Sete Pontes.
Jantar em restaurante local. Regresso no ferry. Alojamento.

ILHA DO PICO

A viagem pode iniciar por uma outra ilha, e as excursões realizadas em dias
diferentes e no sentido inverso, consoante as disponibilidades dos
fornecedores à data da viagem.
Contudo, estão garantidas todas as visitas conforme indicado no programa.

Preço por pessoa em quarto duplo
Abril, Maio, Outubro

Saída do
Funchal

Saída de Saída do
Lisboa
Porto

-----

1.440€

1.460€

Junho

1.430€

1.470€

1.470€

Julho a Setembro

1.560€

1.590€

1.590€

Criança até aos 11 anos com dois adultos redução de 30%
Suplemento em quarto individual
245€
ILHA DE SÃO JORGE

7º Dia - ILHA DO PICO (visita à Ilha Negra)

Após o pequeno-almoço, viagem no ferry para a ILHA DO
PICO. Iniciamos a excursão pela Vila da Madalena.
Percorremos a paisagem protegida da cultura da vinha,
declarada Património Mundial pela UNESCO. São Mateus
(visita a uma pequena de exposição e venda das rendas
tradicionais). São João. Almoço. Lajes do Pico (visitamos o
Museu dos Baleeiros). Continuamos em direção à Lagoa do
Capitão (900m de altitude). São Roque, em direção ao lugar do
Cachorro (pequena aldeia de adegas típicas construídas em
basalto e seus arcos de lava), a excursão termina no cais.
Viagem no ferry para o FAIAL.
- Em hora a indicar, tem lugar em restaurante local, o
jantar com menu regional e a exibição de um Rancho
Folclorico da Ilha com as suas danças e cantares!
Alojamento no hotel.

- Partidas do Porto (não têm incluído o almoço do 1º dia)

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui a passagem aérea no percurso indicado classe económica
com direito a uma mala de porão por pessoa até 23kg, transferes
e excursões de visita a cada uma das ilhas, nosso guia oficial,
estadia de 7 noites de hotel, todas as refeições desde o
almoço do 1º dia ao almoço do 8º dia, incluindo um jantar
com menu regional e espetáculo de Folclore, bebidas às
refeições (vinho da casa e água, ou refrigerante ou cerveja),
excursão de barco e mini bus à ilha do Corvo, barco inter ilhas,
entradas no museu dos Baleeiros, museu da Horta, museu das
Flores, Igreja Matriz, museu das Velas, Furnas e Parque Terra
Nostra, seguro Multiviagens Portugal, taxas de aviação e taxas
de turismo.

