4 DIAS

ILHA DE SÃO MIGUEL

TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

FESTAS DO SENHOR SANTO CRISTO
Hotel Pedras do Mar * * * * *

DE 13 A 16 DE MAIO 2023

saídas

PORTO
LISBOA

PROCISSÃO EM HONRA DO SENHOR SANTO CRISTO

VILA FRANCA DO CAMPO, FURNAS
PARQUE TERRA NOSTRA, RIBEIRA GRANDE
LAGOAS DO FOGO, FURNAS, SETE CIDADES, SANTIAGO
NORDESTE (O concelho mais florido dos Açores)

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

1º Dia - LISBOA e PORTO, ILHA DE SÃO MIGUEL, PONTA
DELGADA (visita à cidade)

Comparência no aeroporto, duas horas antes da hora de partida
Formalidades e partida de avião em voo direto com destino à ILHA
DE SÃO MIGUEL. Chegada, desembarque e transfere ao centro da
cidade de Ponta Delgada. Almoço. Seguido de visita a pé ao
centro histórico da cidade; Entrada na Igreja Matriz, Portas da
Cidade, Portas do Mar e Marina, visita ao Museu Carlos Machado
- Núcleo de Santo André. Este riquíssimo museu é o mais antigo
do arquipélago, e está instalado no Convento de Santo André
(primeiro padroeiro de Ponta Delgada). No Campo de São
Francisco, o recinto da feira com as diversas tasquinhas, entrada
no Museu-Igreja do Senhor Santo Cristo. Jantar local.
Seguido do transporte ao maravilhoso hotel Pedras do Mar * * * * *

2º Dia - LAGOA DAS SETE CIDADES, LAGOA DE
SANTIAGO
PROCISSÃO DO SENHOR SANTO CRISTO DOS MILAGRES
(Assistência às festas em honra do Senhor Santo Cristo
dos Milagres)

Após o pequeno-almoço buffet, saída do hotel para excursão ao
maciço montanhoso das Sete Cidades, por Fenais da Luz,
Santa Bárbara, Remédios, paragem nos belos miradouros do
Escalvado (vista do extremo ocidental da ilha e freguesia dos
Mosteiros) Pico do Carvão, local privilegiado para se observar a
paisagem verdejante da zona mais estreita da Ilha e das suas
costas, Vista do Rei, onde se deslumbra a vista da cratera das
Sete Cidades e suas lindíssimas lagoas Azul e Verde. Na descida
para o interior da cratera, ficamos maravilhados com a Lagoa de
Santiago, e cidade de Ponta Delgada. Almoço.
Tarde livre na cidade para assistência à imponente Procissão
que percorre as principais artérias da cidade.
- A imagem do senhor, venerada no Convento de Nossa Senhora
da Esperança, 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 as mais
diversas formas. Jantar local.
- Noite livre, onde sugerimos visite as tasquinhas, e assista
aos arraiais e concertos de rua! Em hora a indicar, regresso hotel.

3º Dia - FURNAS, PARQUE TERRA NOSTRA
NORDESTE... O concelho mais florido de São Miguel

Após o pequeno-almoço buffet, saímos para excursão em
direção ao sul da ilha, passando em Vila Franca do Campo,
as Furnas, visita ao romântico Parque Terra Nostra.
Almoço no percurso. Miradouros da Ponta do Sossego e
Ponta Madrugada, Ribeira dos Caldeirões, onde poderá
maravilhar-se com a magnífica cascata “O Véu da Noiva”.
Continuação para a visita às plantações de chá, com visita à
Fábrica Gorreana e prova de chás. Jantar no percurso. A
excursão termina em Ponta Delgada.
- Noite livre, para assistir aos arraiais e concertos de rua!
Em hora a indicar, transporte ao hotel.

4º Dia - RABO DE PEIXE, RIBEIRA GRANDE, LAGOA DO
FOGO, PORTO, LISBOA

Após o pequeno-almoço buffet, deixamos o hotel para excursão
pela vila piscatória de Rabo de Peixe, Ribeira Grande, passeio
pedonal de visita à cidade, com destaque para a Igreja do
Espirito Santo (arquitetonicamente muito rica, a sua construção
começou em 1796 e terminou em 1825), a ponte dos 8 arcos, os
jardins, a loja de uma fábrica de licores, com prova de licores.
Continuamos pelo Miradouro de Santa Iria (propicia observar
toda a beleza do oceano e região circundante), Miradouro da
Lagoa do Fogo (propicia uma das vistas mais extraordinárias
sobre a lagoa). Almoço, a excursão termina no aeroporto.
Formalidades e partida em voo direto com destino ao Porto e
Lisboa.

PREÇO POR PESSOA
em quarto duplo ou triplo

SAÍDA DE
LISBOA

SAÍDA DO
PORTO

815€

750€

Suplemento de quarto individual

105€

Partidas do Porto:
- Os clientes do Porto não têm incluído o almoço do 1º dia.

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA

LAGOA DE SANTIAGO

Passagem aérea em voo direto no percurso indicado com direito
a uma peça de bagagem por pessoa até 23kg, transferes e
excursões de visita à ilha em autocarro de turismo com o
acompanhamento do nosso guia oficial, estadia de 3 noites de
hotel 5 estrelas, todas as refeições desde o almoço do 1º dia
ao almoço do 4º dia (exceto clientes do Porto), bebidas às
refeições (vinho da casa, água mineral, refrigerante ou cerveja),
entradas no Museu Carlos Machado, Vale das Furnas e Parque
Terra Nostra, seguro de assistência em viagem, taxas de
aviação, taxas de turismo.

