4 ILHAS, 7 DIAS MEMORÁVEIS

TUDO INCLUÍDO

SANTA MARIA, SÃO MIGUEL
GRACIOSA E TERCEIRA

Data de Partida

2022

CONFORME PROGRAMA

Junho
Julho
Agosto
Setembro

16
07, 14, 21
04, 11
08

saída

LISBOA

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

VISITA E JANTAR TÍPICO EM QUINTA RURAL
COM MENU REGIONAL E
EXIBIÇÃO DE GRUPO DE CANTARES DA ILHA
1º Dia - LISBOA, ILHA DE SANTA MARIA (visita à "Ilha do
Sol"), ILHA DE SÃO MIGUEL

Comparência
no
aeroporto
duas
horas
antes
da
partida. Formalidades e partida em voo SATA com destino à
ILHA DE SANTA MARIA, Chegada, desembarque seguido de
visita à ilha, iniciando pela Vila do Porto, com paragem no
Forte de São Brás, Anjos (local de chegada dos Portugueses,
onde mais tarde Cristovão Colombo viveu uma atribulada
aventura). Continuamos para a Costa Norte até à aldeia
presépio de Santa Bárbara, com casas típicas rurais
marienses, em São Lourenço admiramos a sua impressionante
paisagem vinhateira, paragem no Miradouro do Espigão.
Santo Espírito (visita à Igreja Barroca), Maia (as vinhas, a
cascata e a sua piscina natural), Praia Formosa (admirar a sua
bonita baía de areias douradas), terminando no aeroporto.
Partida em voo SATA para a ILHA DE SÃO MIGUEL.
Chegada, desembarque e transporte ao hotel * * * / * * * *
Jantar e alojamento.

2º Dia - LAGOA DO FOGO, RIBEIRA GRANDE, FURNAS,
PARQUE TERRA NOSTRA, ESTUFAS

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 (com 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) e na para Fajã de Baixo visita às tradicionais estufas de
ananases, cultura biológica desenvolvida em estufas de vidro,
com prova de licor. Jantar e alojamento.

3º Dia - LAGOA DAS SETE CIDADES (Maravilha Natural de
Portugal), LAGOA DE SANTIAGO, PONTA DELGADA

Pequeno-almoço e saída para a visita ao maciço montanhoso das
Sete Cidades, pelo Miradouro do Pico do Carvão, local
privilegiado para se observar a formosa paisagem verdejante da
zona mais estreita da Ilha e das suas costas. Miradouro da Vista
do Rei, onde irá deslumbrar-se 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, freguesia das Sete Cidades. Almoço. Durante a tarde,
passeio pedonal pelo centro histórico da cidade de Ponta
Delgada, admirando exteriormente o Palácio da Conceição
(Presidência Governo Regional Açores), entrada no Mercado,
Portas do Mar e Marina, Portas da Cidade, Igreja Matriz de São
Sebastião, no Campo de São Francisco entrada no Museu do
Convento da Esperança.
Jantar e alojamento.

ILHA DE SANTA MARIA

ILHA DE SANTA MARIA

ILHA DE SÃO MIGUEL

4º Dia - ILHA DE SÃO MIGUEL, ILHA TERCEIRA (visita à
cidade de Angra do Heroísmo)

Após o pequeno almoço, transporte ao aeroporto e partida em voo
SATA com destino à ILHA TERCEIRA. Chegada, desembarque e
transporte ao hotel * * * * (deixar as malas). Almoço em
restaurante local, seguido de visita a pé à cidade de Angra do
Heroísmo (Património da UNESCO); Cais de Angra e Marina,
Teatro Angrense, Sé Catedral (entrada incluída), Palácio dos
Capitães Generais (entrada incluída), paragem numa pastelaria
local, onde sugerimos saborear os doces conventuais e
tradicionais. Visita aos Paços do Concelho de Angra do
Heroísmo, terminando com passeio pelo Jardim Duque da
Terceira (jardim romântico do século XIX com luxuriante
vegetação).
Jantar e alojamento.

ILHA DE SÃO MIGUEL

7º Dia - ILHA GRACIOSA, ILHA TERCEIRA, LISBOA

Após o pequeno almoço, transporte ao aeroporto, formalidades e
partida em voo SATA para a ILHA TERCEIRA. Chegada,
desembarque e transporte à cidade da Praia da Vitória. Tempo
livre na praia ou atividades pessoais. Almoço. Em hora a indicar,
o transporte ao aeroporto, formalidades de embarque e partida em
avião (via São Miguel) com destino a LISBOA.
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ILHA GRACIOSA

5º Dia - ILHA TERCEIRA (visita à ilha)
JANTAR ESPECIAL... FESTA DE DESPEDIDA

Após o pequeno-almoço, saída para excursão de volta à ilha;
Monte Brasil (com vista sobre a cidade de Angra), passagem pelo
Castelo de São João Baptista, São Mateus, Fábrica do Queijo
Vaquinha, onde é produzido o queijo curado mais antigo da ilha,
São Mateus, Cinco Ribeiras, Caminho do Cabrito (área de
pastorícia dos touros). Nos Biscoitos, visitamos as piscinas
vulcânicas formadas na rocha. Quatro Ribeiras, Miradouro do
Moinhos, Caldeira Guilherme Moniz. Continuação Serretinha,
Porto Judeu, Baía da Salga e Vila de S. Sebastião (visita à
Igreja Matriz e admirar exteriormente o exuberante Império do
Espírito Santo). Almoço no percurso. Piscina natural do Porto
Martins, Praia da Vitória visita à cidade e subida ao Miradouro
Varanda da Cidade na Serra de Santiago, Serra do Cume
(Manta de Retalhos),a excursão termina no hotel.
- Em hora a indicar, saída para um restaurante típico, onde tem
lugar o jantar com menu regional e exibição de Grupo de
Cantares da Ilha! Regresso ao hotel para o alojamento.

ILHA TERCEIRA

ILHA TERCEIRA

Preço por pessoa em quarto duplo ou triplo
Junho

1.295€

Julho, Agosto, Setembro

1.380€

Criança até 11 anos com dois adultos redução de 32%
Suplemento em quarto individual
ILHA GRACIOSA

6º Dia - ILHA TERCEIRA,
ilha Graciosa)

210€

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA DA VIAGEM
ILHA GRACIOSA (visita à

Após o pequeno almoço, transporte ao aeroporto, formalidades
e partida em voo SATA com destino à ILHA GRACIOSA.
Chegada, desembarque, seguido de excursão de volta à ilha;
Monte de Nossa Senhora da Ajuda, Miradouros do Barro
Vermelho e Farol da Ponte da Barca, passagem pela
freguesia de Guadalupe, Caldeira - Furna do Enxofre
(entrada incluída), Carapacho. Almoço. Passeio pedonal até
à piscina natural, Vila da Praia (porto piscatório e moinhos
de vento) paragem junto à praia. Na fábrica das Queijadas da
Graciosa, tempo livre para compras e prova de doces
tradicionais..
A excursão termina no hotel Graciosa * * * * Jantar e alojamento.

Avião 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 em autocarro de turismo,
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 o jantar de despedida com
espetáculo de Grupo de Cantares regionais, bebidas
às refeições (vinho da casa ou refrigerante, água mineral e
café), entradas no Museu de Santo Espirito, Parque Terra
Nostra e Vale das Furnas, Furna do Enxofre na Graciosa, Sé
Catedral e Palacio dos Capitães Generais na Terceira,
seguro de assistência em viagem, taxas de aviação e taxas de
turismo.

