4 DIAS

3 belas ilhas do Grupo Central

TUDO INCLUÍDO

FAIAL, SÃO JORGE E PICO

CONFORME PROGRAMA

NOITE TÍPICA... JANTAR COM MENU REGIONAL E EXIBIÇÃO DE
GRUPO FOLCLÓRICO COM AS SUAS DANÇAS E CANTARES
saída

2022

Datas de Partida

Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

14 (Páscoa)
07
05, 12, 19, 26
10, 17, 24
07, 14, 21
04, 08, 11, 18
06, 13, 20

LISBOA

ILHA DO PICO

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

1º DIA - LISBOA / ILHA DO FAIAL (visita à cidade da
Horta)

Comparência no aeroporto Humberto Delgado, duas horas
antes da hora de partida
Formalidades e partida em voo SATA com destino à ILHA DO
FAIAL. Chegada, à ilha denominada ILHA AZUL, pela profusão
de hortênsias azuis e uma das cinco ilhas do grupo central do
arquipélago, com uma área de 143 km2. Desembarque, seguido
do transporte ao hotel * * * * (deixar as malas). Depois,
realizamos passeio pedonal pela cidade da HORTA, admirando
o Forte de Santa Cruz, Rua Consul Dabney, Casa Manuel de
Arriaga, Marina (de belos iates e ponto de encontro de
velejadores desportivos), visita à Igreja de Nossa Senhora das
Angústias, Igreja Matriz de São Salvador, entrada no Museu
da Cidade, que evoca a história da cidade, com destaque para a
extraordinária coleção de objetos em miolo de figueira. Almoço
local. Tarde livre para atividades pessoais.
Jantar e alojamento.

ILHA DE SÃO JORGE

2º DIA – SÃO JORGE (visita à Ilha das Fajãs)

Após o pequeno-almoço, embarque no ferryboat 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 Vila das Velas, Urzelina
(admiramos a sua Torre sobrevivente à erupção vulcânica de
1808), Ribeira do Nabo (centro artesanal da ilha), Manadas, Vila
da Calheta. Miradouro sobre impressionantes falésias e as Fajãs
de Santo Cristo e dos Cubres. Durante o percurso, terá lugar o
almoço. Visita ao Parque Florestal das Sete Pontes, teremos
ainda a prova do famoso queijo de São Jorge e chegados à Vila
das Velas, passeio a pé de visita ao jardim Público e à Igreja
Matriz de São Jorge e museu de Arte Sacra. Jantar local,
seguido da viagem no ferryboat ao hotel.
Desembarque e transporte ao hotel.

ILHA DO FAIAL

ILHA DE SÃO JORGE

ILHA DO FAIAL

ILHA DE SÃO JORGE

3º DIA - ILHA DO PICO (visita à Ilha Negra)
JANTAR TÍPICO COM EXIBIÇÃO DE GRUPO FOLCLORICO
COM AS SUAS DANÇAS E CANTARES DA ILHA

Após o pequeno-almoço, embarque no ferryboat para a 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. Realizados excursão de volta à Ilha,
percorrendo a paisagem protegida da cultura da vinha, declarada
Património Mundial pela UNESCO. São Mateus (iremos
proporcionar a visita a uma das pequenas lojas de exposição e
venda das rendas tradicionais). São João. Almoço. Lajes do
Pico (Vila Baleeira onde visitamos o Museu dos Baleeiros,
dedicado à extinta atividade da caça à Baleia). Continuamos para
o planalto central da montanha do Pico, onde efetuaremos uma
paragem na Lagoa do Capitão (900m de altitude). Seguimos por
São Roque, em direção ao Cachorro (aldeia de adegas típicas
construídas em basalto), Madalena (visita). Regresso no ferryboat
ao Faial.
- Em hora a indicar, transporte ao restaurante onde se realiza
o Jantar com Ementa Típica e exibição de Grupo Folclórico
com as suas danças e cantares da ilha! Alojamento.

ILHA DO PICO

4º Dia - ILHA DO FAIAL (visita à Ilha Azul... A Ilha das
Hortênsias), LISBOA

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

Deixamos o hotel após o pequeno-almoço, para realizar excursão
de volta à ilha, pelo Miradouro de Nossa Senhora da Conceição,
situado na ponta da Espalamaca (Moinho de Vento). Caldeira (um
dos maiores atrativos da ilha e classificada como reserva natural).
Almoço no percurso. Varadouro (passeio para observar a
magnífica baía com as suas termas e piscinas naturais), Parque
Florestal do Capelo. Chegada ao Vulcão dos Capelinhos, uma
nova geração da ilha, que surgiu devido a uma erupção vulcânica
em 1957/58. Promontório do Monte Queimado, o Monte da
Guia, terminando no aeroporto. Formalidades e partida em avião
com destino a LISBOA.

GRUPO FOLCLÓRICO

A viagem pode iniciar pela ilha do Pico e as excursões podem ser
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.

Preço por pessoa em quarto duplo
Abril, Outubro

660€

Maio

675€

05/06, 12/06, 19/06

685€

26/06, Julho, Agosto, Setembro

795€

- Crianças até aos 11 anos com dois adultos, redução de 32%
- Suplemento em quarto individual
105€

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Avião no percurso indicado com direito a uma mala de porão por
pessoa até 23kg, transferes e excursões de visita a cada uma
das ilhas em autocarro de turismo com o acompanhamento do
nosso guia oficial, estadia de 3 noites de hotel em quartos
standards, todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao
almoço do 4º dia, incluindo "Noite Típica" em restaurante
regional e exibição de Grupo Folclórico com as suas danças
e cantares, bebidas às refeições (vinho da casa e água
mineral ou refrigerante ou cerveja), passagem de barco interilhas, entradas no Museu da Horta, Museu dos Baleeiros, Igreja
das Manadas, seguro de assistência em viagem, taxas de
aviação e taxas de turismo.
ILHA DO PICO

ILHA DO FAIAL

