TUDO INCLUÍDO
CONFORME PROGRAMA

FIM DE ANO EM SÃO MIGUEL
DE 30 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO 2023

PONTA DELGADA, VILA FRANCA DO CAMPO
VALE DAS FURNAS, PARQUE TERRA NOSTRA
RIBEIRA GRANDE, RIBEIRA QUENTE, RIBEIRA DOS
CALDEIRÕES, NORDESTE, LAGOA DO FOGO
LAGOAS DAS FURNAS, SETE CIDADES E SANTIAGO
JANTAR ESPECIAL FESTA DE REVEILLON
COM MÚSICA AO VIVO

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

30 DEZEMBRO - PORTO e LISBOA, SÃO MIGUEL (visita a
Ponta Delgada)

Comparência no aeroporto, duas horas antes da hora de partida
Formalidades de embarque, e saída em voo SATA Azores com
destino à ILHA DE SÃO MIGUEL. Chegada ao aeroporto João
Paulo II, desembarque, transporte ao hotel Camões * * * *
Descanso ou atividades pessoais. Almoço. Pelas 15h00, o nosso
guia realiza a visita a pé à cidade de Ponta Delgada; Portas do
Mar e Marina, admirar exteriormente o Palácio da Conceição
(Presidência do Governo Regional dos Açores), Portas da
Cidade (séc. XVIII) e Igreja Matriz de São Sebastião, entrada no
Museu-Igreja do Convento da Esperança (onde se venera o
Senhor Santo Cristo). Jantar e alojamento.

31 DEZEMBRO - FURNAS, CALDEIRAS, PARQUE TERRA
NOSTRA, LAGOA DO FOGO, RIBEIRA GRANDE
JANTAR DE RÉVEILLON, CEIA, ANIMAÇÃO COM
CONJUNTO MUSICAL

Pequeno-almoço buffet, e saída para excursão por Vila Franca do
Campo, paragem, onde sugerimos provem as famosas Queijadas
da Vila. Chegada ao Vale das Furnas, junto às margens da lagoa,
visita ao romântico Parque Terra Nostra, com possibilidade de se
banhar na piscina termal de águas férreas, a mais de 30º. Almoço
"Cozido das Furnas”. Visita às Caldeiras (Fumarolas e
nascentes de águas termais e minerais onde se procede à sua
prova). Subida ao miradouro do Pico do Ferro. Paragem no
Miradouro de Santa Iria (vista panorâmica da Costa Norte da Ilha
de São Miguel). Continuamos em direção à Ribeira Grande, visita
à cidade com arquitetura de influência barroca, e à loja de uma
fábrica produtora de licores com frutos da ilha (prova de licores).
Subida ao Pico da Barrosa (um dos picos mais altos da Ilha)
miradouro que propicia uma das vistas mais extraordinárias
sobre a Lagoa do Fogo. Hotel. Em hora a indicar, em
restaurante nas Portas do Mar, realiza-se a noite festa de Fim de
Ano, e se o governo realizar o espetáculo do fogo-de-artifício,
estaremos na melhor localização!
JANTAR ESPECIAL DE FIM DE ANO COM CONJUNTO MUSICAL
00H00 Espumante e passa de Uva - 02h00 CEIA

01 JANEIRO - NORDESTE... O concelho mais florido dos
Açores! RIBEIRA QUENTE

Pequeno-almoço buffet. Em hora a indicar, saímos rumo ao
NORDESTE pela costa norte da Ilha. A primeira paragem será
feita na Ribeira dos Caldeirões, onde se poderá deleitar com a
magnífica cascata, o ‘Véu da Noiva’, e visitar os tradicionais
moinhos de água. Continuamos pela aprazível vila do Nordeste
em direção ao magnífico jardim e miradouro da Ponta do
Sossego e posteriormente o miradouro da Ponta da
Madrugada. Almoço. Prosseguimos através de uma estrada
panorâmica, descemos à freguesia piscatória da Ribeira Quente
(paragem junto à praia). Na vila da Povoação visita ao centro
histórico. No regresso, paragem na Fajã de Baixo (terra natal de
Natália Correia) para uma visita às tradicionais estufas de
ananases, cultura biológica desenvolvida em estufas de vidro,
com prova de licor. Jantar e alojamento.

02 JANEIRO - SÃO MIGUEL, MOSTEIROS,
SETE CIDADES E SANTIAGO, PORTO e LISBOA

LAGOAS DAS

Após o pequeno-almoço buffet, saída do hotel para excursão de
visita à parte ocidental de São Miguel, com subida ao maciço
montanhoso das Sete Cidades, com paragem nos belos
Miradouros do Escalvado (vista das freguesias dos Mosteiros
e Ferraria), 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 à freguesia das Sete Cidades, visitamos
a pequena mas muito bela Lagoa de Santiago. Almoço no
percurso. A excursão termina no aeroporto, para as formalidades
de embarque e partida em avião com destino ao PORTO e
LISBOA.

Preço por pessoa

Saída de Lisboa | Saída do Porto

Em quarto duplo

730€

795€

Criança até 11 anos c/2 adultos

525€

540€

- Os clientes com saída do Porto, não têm incluído o almoço do 1º dia.

TUDO INCLUÍDO CONFORME PROGRAMA
Inclui a passagem aérea com direito a uma peça de bagagem por
pessoa até 23kg, transferes e excursões de visita à ilha com o
acompanhamento do nosso guia, estadia de 3 noites de hotel,
todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 4º dia
(exceto os clientes do Porto), incluindo o Jantar de Réveillon,
bebidas às refeições (vinho da casa e água mineral, refrigerante
ou cerveja), entradas no Vale das Furnas, Parque Terra Nostra,
Museu do Senhor Santo Cristo, seguro de assistência em viagem,
taxas de aviação e taxas de turismo.

