
circuito exclusivo

1º DIA LISBOA / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES, 
COSTA SUDOESTE)
Comparência no aeroporto 2 horas antes da 
partida para as formalidades de embarque. 
Partida em voo regular direto da Azores Airlines 
com destino ao aeroporto de Ponta Delgada, na 
Ilha de São Miguel. Desembarque assistido pelo 
guia local da Nortravel e início circuito: subida 
ao maciço montanhoso das Sete Cidades, com 
paragem nos miradouros do Pico de Carvão Vis-
ta do Rei (de onde se observa a Lagoa Azul e 
Verde). Descida à base da “caldeira” que envolve 
a lagoa, para se visitar a Lagoa de Santiago e a 
freguesia das Sete Cidades. Continuação até ao 
Miradouro do Escalvado (do extremo ocidental 
da ilha, com as fajãs lávicas de Mosteiros e Fer-
raria). Pela costa sudoeste da ilha, passagem 
pelas freguesias rurais do concelho de Ponta 
Delgada, até à Fajã de Baixo, para visita a uma 
plantação de ananases em estufa. Já em Ponta 
Delgada, paragem no Campo de São Francisco e 
Igreja de Nossa Senhora da Esperança, onde se 
encontra a imagem do Santo Cristo. A visita ter-
mina no Hotel S. Miguel Park****, ou similar, 
onde será servido o jantar com bebidas incluí-
das. Alojamento no hotel.

2º DIA SÃO MIGUEL (LAGOA DO FOGO E
FURNAS, COM ALMOÇO DE “COZIDO”)
Pequeno-almoço buffet. Inicio da visita de dia 
inteiro: paragem na primeira capital da ilha, Vila 

LAGOA DO FOGO

Franca do Campo, com tempo livre na marina; 
continuação até às Furnas, para visita às “Cal-
deiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno vul-
cânico com caraterísticas únicas – e ao român-
tico parque Terra Nostra (com possibilidade 
alternativa de banho na piscina termal de águas 
férreas, a mais de 30 graus); Lagoa das Furnas, 
de cujas margens será retirado, dos buracos no 
solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Furnas”, 
com bebidas incluídas, servido no Restaurante 
Casino do Hotel Terra Nostra. De tarde, subida 
ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma pano-
râmica de toda a zona. Passagem pelas únicas 
plantações de chá da Europa, com visita a uma 
fábrica e prova de chás Pekoe, Orange Pekoe e 
Verde. Visita ainda à cidade nortenha da Ribeira 
Grande, para contacto com arquitetura de in-
fluência barroca e prova dos licores tradicionais, 
no stand da fábrica. Na Serra de Água do Pau, 
paragem na “Caldeira Velha” (entrada incluída) 
e no miradouro sobre a Lagoa do Fogo e paisa-
gem que a rodeia. Ao fim da tarde, regresso a 
Ponta Delgada. O jantar com bebidas incluídas 
será servido no hotel. Alojamento. 

3º DIA SÃO MIGUEL (VISITA) / TERCEIRA (PRAIA 
DA VITÓRIA, RAMO GRANDE E COSTA NORTE)
Após o pequeno-almoço buffet, visita a pé ao 
centro da cidade, com destaque para: Mercado 
da Graça, Igreja de São Pedro, Igreja Matriz de 
São Sebastião, Portas da Cidade, Sinagoga “Sahar 
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Hassamain” (Portas do Céu) (entrada incluída), 
exterior do Palácio da Conceição (Palácio da Pre-
sidência do Governo Regional dos Açores). No fi-
nal da visita transporte privativo para o aeropor-
to. Formalidades de embarque e partida em voo 
da SATA Air Açores, com destino ao aeroporto 
das Lajes, na Ilha Terceira. Desembarque assisti-
do pelo guia local da Nortravel e início do circui-
to, em direção à cidade da Praia da Vitória, onde 
será servido o almoço, com bebidas incluídas, 
em restaurante local. Visita à cidade e miradouro 
panorâmico sobre toda a zona. Passagem próxi-
ma da Base das Lajes e pelas freguesias do Ramo 
Grande. Passagem nas Quatro Ribeiras, um dos 
primeiros povoados da ilha, junto da sua Igreja e 
Império do Espírito Santo (exterior). Na freguesia 
dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona vitiviní-
cola (paragem na região onde as vinhas crescem 
dentro de “curraletas”), bem como nas piscinas 
naturais. Através das verdejantes pastagens do 
interior da ilha, passagem pela zona de gana-
darias, “tentaderos” e descida para a costa sul, 
em direção a Angra do Heroísmo. Instalação no 
Hotel Barceló Angra Marina*****, ou similar, 
onde será servido o jantar com bebidas incluí-
das. Alojamento.

*Quando alguma visita não for possível, por encer-
ramento do(s) monumento(s), será – sempre que 
possível – substituída por outra, de acordo com in-
formações prestadas localmente pelo guia.



circuito exclusivo

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea, classe económica, para 

os percursos indicados, em voos regulares 
da Azores Airlines de Lisboa, com direito ao 
transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo de acordo 

com o itinerário;
• Acompanhamento de experientes guias 

locais em todas as visitas mencionadas no 
itinerário;

• Alojamento nos hotéis indicados ou si-
milares;

• Todos os pequenos-almoços buffet;
•  8 Refeições indicadas no itinerário com be-

bidas incluídas (vinho da casa, sumos, água 
mineral e café);

• Todas as entradas de acordo com o iti-
nerário;

• Seguro Viagens Portugal - capital de € 30.000 
(incluindo cobertura COVID-19);

• Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 85 (voos diretos).

5
dias

6
visitas

8
REFEIÇÕES

4
P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA
abril 6 13 20 27
maio 4 11 18 25
junho 1 8 15 22 29
julho 6 13 20 27
agosto 3 10 17 24 31
setembro 7 14 21 28
outubro 5 12 19

PREÇO POR PESSOA
DATAS DUPLO INDIVID. criança
6 e 13 abr € 840 € 980 € 650
20 e 27 abr + out € 790 € 930 € 610
4, 11 E 18 MAI € 810 € 960 € 610
25 MAI € 820 € 990 € 610
1 JUN + 29 JUN A 31 AGO
+ 14 E 21 SET € 840 € 1.000 € 610
8, 15 E 22 JUN + 7 SET € 850 € 1.020 € 610
28 SET € 830 € 990 € 610

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 85 (voos 
diretos), sujeito a alteração. Preço de criança (2-11 anos), 
compartilhando o quarto com dois adultos.

AVIAÇÃO

4º DIA TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO E 
CENTRO DA ILHA)
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, vi-
sita a pé a Angra do Heroísmo, cidade Patrimó-
nio Mundial da UNESCO, nomeadamente*: 
Palácio dos Capitães-Generais (entrada incluí-
da), Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos 
Açores (entrada incluída) e Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo. De autocarro, subida ao 
Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte 
de São João Baptista para vista panorâmica so-
bre a cidade de Angra. A visita prossegue com 
passagem pelas localidades da Serretinha, Por-
to Judeu, baía da Salga e Vila de São Sebastião. 
Almoço com bebidas incluídas em restaurante 
típico. De tarde, visita a Igreja de São Sebastião 
e Império do Espírito Santo (exterior). No inte-
rior da ilha, subida a Serra do Cume, com vista 
para o inesperado Vale da Achada, a “manta de 
retalhos” que é a maior planície dos Açores, e 
continuação pelo interior da Caldeira Guilher-
me Moniz, com visita (opcional, não incluída) ao 
Algar do Carvão (chaminé de vulcão, a que se 
acede descendo mais de 200 degraus). Seguin-

do pela costa sudoeste, passagem pela fregue-
sia piscatória de São Mateus e zona das antigas 
Quintas da Laranja, de São Carlos. Paragem no 
mercado de produtos regionais da fábrica Quin-
ta dos Açores, com destaque para os produtos 
de lacticínio. Regresso ao hotel. Jantar com be-
bidas incluídas e alojamento no hotel.

*Quando alguma visita não for possível, por coin-
cidir com feriado ou encerramento do(s) monu-
mento(s), o guia proporá, dentro do possível, visi-
tas alternativas.

5º DIA TERCEIRA / LISBOA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre 
para atividades de carater pessoal ou participa-
ção em atividades opcionais ou então usufruir 
das áreas sociais do hotel. O almoço com be-
bidas incluídas será servido em restaurante lo-
cal. Em hora a combinar localmente, transporte 
privativo ao aeroporto. Formalidades de embar-
que e partida em voo regular direto da Azores 
Airlines com destino a Lisboa. Chegada ao aero-
porto Humberto Delgado. FIM DA VIAGEM.

PONTA DELGADA

angra do heroísmo

vila franca
do campo

ponta
delgada

furnas

porto judeu

vila de são sebastião

lajes

ribeira
grande

quatro 
ribeiras

SÃO MIGUEL

terceira

sete cidades

biscoitos

angra do
heroísmo

são mateus 
da calheta

serra do cume


