5 ILHAS

AÇORES

7 DIAS

TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

CIRCUITO
MÁGICO

TERCEIRA, SÃO JORGE, FAIAL, PICO, SÃO MIGUEL
JANTAR COM MENU TÍPICO E EXIBIÇÃO DE RANCHO FOLCLÓRICO
COM AS SUAS DANÇAS E CANTARES DA ILHA

2022

Data de Partida

Abril
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

12 (Páscoa), 19
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
05, 12, 19, 26
03, 18

saídas

FUNCHAL
PORTO
LISBOA

SERRA DO CUME - ILHA TERCEIRA

1º Dia - FUNCHAL ou PORTO ou LISBOA, ILHA TERCEIRA
(visita à cidade de Angra do Heroísmo)

3º Dia - ILHA TERCEIRA, ILHA DE SÃO JORGE (A Ilha
das Fajãs)

Após o pequeno-almoço, transporte ao aeroporto, formalidades e
saída em voo SATA 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 Urzelina (admirando a sua Torre sobrevivente á erupção
vulcânica de 1808 e porto da laranja), Ribeira do Nabo (centro
artesanal da ilha), Vila da Calheta. Miradouro sobre
impressionantes falésias e as Fajãs de Santo Cristo e dos
Cubres. Durante o percurso, terá lugar o almoço, bem como,
provar o famoso queijo de São Jorge. Parque Florestal das
Sete Pontes, chegados à Vila das Velas. Passeio a pé de visita
ao jardim Público e à Igreja das Velas. Jantar local. Viagem no
2º Dia - ILHA TERCEIRA (visita à Ilha Festiva)
Após o pequeno-almoço, saída para excursão de volta à ilha, pelo ferry para a ILHA DO PICO ou FAIAL. Alojamento hotel * * * *
Monte Brasil (com vista sobre a cidade de Angra), Castelo de S. João
Baptista (séc. XVI-XVII), vista do Ilhéu das Cabras, formado por um
vulcão submerso. Vila de S. Sebastião (visita à Igreja Matriz), o 4º Dia - ILHA DO FAIAL (visita à Ilha Azul)
exuberante Império do Espírito Santo. Depois, diverge-se para o mar Após o pequeno-almoço, saída para excursão à denominada Ilha
passando pela piscina natural do Porto Martins, visita à cidade da Azul, pela profusão de hortênsias azuis. Iniciamos a excursão
Praia da Vitória, subida ao Miradouro Varanda da Cidade na Serra de pela cidade da Horta, admirar a Marina (de belos iates) e Café
Santiago, Serra do Cume (Manta de Retalhos). Almoço no percurso. Sport Peter, visita à Igreja Matriz de São Salvador, entrada no
Continuamos por Quatro ribeiras, Miradouro do Moinhos, freguesia Museu da Cidade (onde se destaca a extraordinária coleção de
dos Biscoitos e as piscinas vulcânicas formadas na rocha. Caminho objetos em miolo de figueira), Baía do Porto Pim, Varadouro,
do Cabrito (área de pastorícia dos touros). Caldeira vulcânica passeio pedonal pela sua bonita baía, com as termas e piscinas
naturais. Parque Florestal do Capelo, continuamos até ao
Guilherme Moniz, S. Mateus. Jantar e alojamento.
Vulcão dos Capelinhos, que surgiu devido a uma erupção
vulcânica em 1957/58. Depois a Caldeira (um dos maiores
atrativos da ilha). Almoço no percurso. Miradouro da
Espalamaca (Moinhos de Vento) com magnífica vista sobre a
cidade da Horta e o promontório constituído pelo Monte
Queimado e o Monte da Guia (área de paisagem protegida) e
Miradouro da Ermida de Nossa Senhora da Guia. Jantar e
alojamento.
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida
Formalidades e partida em avião com destino à ILHA TERCEIRA
(Madeira via São Miguel) e (Porto via Lisboa). Chegada, desembarque
seguido do transporte ao hotel * * * * (deixar as malas), seguido de visita
a pé ao centro histórico de Angra do Heroísmo (Património da
UNESCO), entrada na Sé Catedral edificada em 1570 e visitada pelo
Papa João Paulo II. Palácio dos Capitães Generais (entrada incluída),
passeio no Jardim Duque da Terceira (jardim romântico séc. XIX),
Cais da Alfandega e Marina. Jantar e alojamento.

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

LAGOA DO FOGO - ILHA DE SÃO MIGUEL

ANGRA DO HEROÍSMO - ILHA TERCEIRA

FAJÃ DA CALDEIRA DE SANTO CRISTO - ILHA DE SÃO JORGE

PORTAS DO MAR - ILHA DE SÃO MIGUEL

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

5º Dia - ILHA DO PICO (visita à Ilha Negra), ILHA DE SÃO
MIGUEL

Após o pequeno-almoço, deixamos o hotel para a excursão de
visita à ILHA DO PICO. Com uma superfície de 447km2, é a
segunda maior do arquipélago e a sua montanha o ponto mais
elevado de Portugal, com 2.351m de altitude. Na Vila da
Madalena, visitamos a Igreja de Santa Maria Madalena,
percorremos a paisagem protegida da cultura da vinha
(declarada Património Mundial pela UNESCO). Circuito pela
Candelária, São Mateus visita a uma das pequenas lojas de
exposição e venda das rendas tradicionais, São João. Almoço.
Nas Lajes do Pico, visitamos o Museu dos Baleeiros, que
reúne peças em osso e dente de baleia, assim como apetrechos
utilizados na caça à baleia). No planalto central da montanha do
Pico, paragem na Lagoa do Capitão (Um belo miradouro a 900m
de altitude), São Roque do Pico, Cachorro (pequena aldeia de
adegas típicas construídas em basalto), terminando no aeroporto.
Formalidades e partida em avião para ILHA DE SÃO MIGUEL.
Desembarque e transporte ao hotel * * * / * * * * Jantar e
alojamento.

LAGOA DE SANTIAGO - ILHA DE SÃO MIGUEL

7º Dia - LAGOA DAS SETE CIDADES, SANTIAGO, MOSTEIROS,
FUNCHAL ou LISBOA ou PORTO

Após o pequeno-almoço, saímos para a visita ao maciço montanhoso
das Sete Cidades, com paragem nos belos Miradouros do
Escalvado, 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. Descida ao interior da cratera, irá maravilhar-se com a
Lagoa de Santiago, antes da chegada à freguesia das Sete
Cidades. Almoço. Em hora a indicar, transporte ao aeroporto,
formalidades e partida em avião com destino à Madeira, ou Porto ou
Lisboa.

Preço por pessoa em quarto duplo

CIDADE DA HORTA - ILHA DO FAIAL

Após pequeno-almoço, excursão por Vila Franca do Campo
(primeira capital da ilha) onde poderá saborear as famosas
Queijadas da Vila. 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).
Miradouro do Pico do Ferro, Miradouro de Santa Iria,
continuamos para a Ribeira Grande, paragem no centro histórico,
para provar os famosos licores produzidos com frutos da ilha.
Subida ao Pico da Barrosa (providencia uma vista extraordinária
sobre a Lagoa do Fogo. Na Fajã de Baixo (terra natal de Natália
Correia) visita às tradicionais estufas de ananases. Em Ponta
Delgada, passeio a pé pelo centro histórico de visita à Igreja
Matriz de São Sebastião, e no Campo de São Francisco o
Museu do Santuário do Senhor Santo Cristo.
- Em hora a indicar, saímos para um restaurante onde se
realiza o jantar especial com menu típico e exibição de
Rancho Folclórico com as suas danças e cantares da ilha.
Alojamento no hotel.

COZIDO DAS FURNAS - ILHA DE SÃO MIGUEL

Saída de Saída do
Lisboa
Porto

Abril

-----

1.210€

-----

Junho

1.280€

1.330€

1.320€

Julho a Setembro

1.290€

1.350€

1.330€

-----

1.230€

1.200€

Outubro

6º Dia - FURNAS, PARQUE TERRA NOSTRA, PLANTAÇÃO
DE CHÁ, LAGOA DO FOGO, ESTUFAS
JANTAR COM MENU TÍPICO E ESPETÁCULO DE FOLCLORE
COM AS SUAS DANÇAS E CANTARES

Saída do
Funchal

Criança até aos 11 anos com dois adultos redução de 32%
Suplemento em quarto individual
180€

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

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Avião no percurso indicado com direito a uma mala de porão por
pessoa até 23 kg, transferes e excursões de visita a cada uma das
ilhas com o acompanhamento do nosso guia oficial, estadia de 6
noites de hotel, todas as refeições desde o jantar do 1º dia ao
almoço do 7º dia, incluindo um jantar com menu regional e
espetáculo de Folclore com as suas Danças e Cantares da ilha,
bebidas às refeições (vinho da casa e água mineral ou refrigerante
ou cerveja), viagem de Barco inter-ilhas, entradas na Sé Catedral,
Palácio dos Capitães Generais, Igreja das Velas, Museu dos
Baleeiros, Museu da Horta, Vale das Furnas e Parque Terra Nostra,
seguro de viagens Portugal, taxas de aviação, taxas de turismo.

VILA DA MADALENA - ILHA DO PICO

