
1º DIA – 30DEZ LISBOA OU PORTO / TERCEIRA
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 das Lajes, na Ilha Terceira. Transporte privativo ao hotel. Instalação no Hotel Terceira Mar****, ou similar.
Jantar com bebidas incluídas no hotel. Alojamento.

2º DIA – 31DEZ TERCEIRA (PRAIA DA VITÓRIA E CENTRO DA ILHA)
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída de autocarro, subindo o Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte de São João Baptista para
vista panorâmica sobre a cidade de Angra. A visita prossegue com passagem pelas localidades de Ribeirinha, Porto Judeu de Cima e São
Sebastião. Visita à Igreja mais antiga da Ilha na Vila de S. Sebastião. Seguimos para a cidade da Praia da Vitória. Visita da igreja Matriz da
cidade. Continuamos para a Serra do Facho com magnifica panorâmica sobre a cidade, seguindo-se a Serra do Cume, com uma bela
paisagem sobre a “manta de retalhos”. Descemos a montanha passando por Salga, Porto Judeu e Serretinha, onde será servido o almoço
em restaurante local, com bebidas incluídas. Após o almoço seguimos depois pelo interior da ilha, passando na zona das Furnas do
Enxofre. Seguimos depois em direção à freguesia dos Biscoitos e à zona balnear. Continuando pelo lado norte da Ilha, de regresso a
Angra do Heroísmo, temos a oportunidade de passar nas freguesias dos Altares, Lagoa do Negro e Lagoa das Patas. Continuação até
às Doze Ribeiras, St. Bárbara e Cinco Ribeiras. Finalizamos seguindo para Angra do Heroísmo, com paragem numa Casa de Bordados
local. Jantar de Fim de Ano, com bebidas incluídas, e alojamento no hotel. No centro da cidade terá oportunidade para desfrutar do
sempre hipnotizante fogo de artifício, que celebrará a entrada no Ano Novo.

3º DIA – 1JAN TERCEIRA – ASSISTA AO PÔR-DO-SOL DO NOVO ANO
Brunch no hotel. Ao final da tarde, saída para a Serretinha, seguindo pela costa sul da ilha, acompanhados pela vista para os maiores
ilhéus dos Açores, Ilhéus das Cabras. Rodeados pelas «curraletas» de vinhas, onde da pedra vulcânica nasce o vinho local, iremos
observar o pôr-do-sol sobre a Península do Vulcão do Monte Brasil e a baía da cidade de Angra do Heroísmo, saboreando um aperitivo
regional. Regresso ao hotel. Jantar, com bebidas incluídas, e alojamento no hotel.

4º DIA – 2JAN TERCEIRA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, transporte privativo para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em
voo regular direto da Azores Airlines, com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIAGEM

• Alojamento em quarto vista-mar.
• Bebidas incluídas às refeições.
• Jantar de Fim de Ano, com bebidas incluídas.
• Brunch no dia de Ano Novo.
• O primeiro pôr-do-sol de 2022 numa zona privilegiada, com vista para o Monte Brasil.

FIM DE ANO

202122

Programa sujeito às Condições Gerais.

AÇORES
Encantos da Ilha Terceira

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO
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CIRCUITO 

EXCLUSIVO

PARTIDA DE LISBOA OU PORTO
4 DIAS | 3 NOITES | 4 VISITAS | 5 REFEIÇÕES

CELEBRE O ANO NOVO NA ILHA 
FESTIVA DOS AÇORES!

VISITANDO: Angra do Heroísmo | Interior da 
Terceira | Praia da Vitória | Furnas de Enxofre | 
Biscoitos | Pôr-do-sol na Serretinha

Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados, em
voos regulares da Azores Airlines, com 1 peça de bagagem até 23kg;
assistência nas formalidades de embarque; circuito em moderno
autocarro de turismo; acompanhamento de experientes guias locais
em todas as visitas mencionadas no itinerário; alojamento no hotel
indicado ou similar; todos os pequenos-almoços buffet; 5 Refeições
indicadas no itinerário com bebidas incluídas (vinho da casa, sumos,
água mineral e café), sendo uma delas o jantar de Fim de Ano e outra
Brunch de Ano Novo; entradas de acordo com itinerário; seguro
(incluindo cobertura Covid-19); taxas hoteleiras de turismo, serviço e
IVA; taxas de aviação - €25 (voos diretos).

O PREÇO INCLUI

DATA DE PARTIDA: 

DEZEMBRO 30

FIM DE ANO

202122

€ 625
Preço por pessoa em duplo

*Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos.

Individual 3ª Pessoa Criança*

€ 715 € 620 € 445

AÇORES
Encantos da Ilha Terceira


