
circuito exclusivo

faial, s. jorge e pico

1º DIA LISBOA / FAIAL (VISITA)
Comparência no aeroporto 2 horas antes da 
partida para formalidades de embarque. Parti-
da em voo regular direto da Azores Airlines, com 
destino ao aeroporto da Horta, na ilha do Faial. 
Desembarque assistido pelo guia local Nortra-
vel e transporte privativo em autocarro de tu-
rismo ao Hotel do Canal****, ou similar. Saída 
para breve passeio a pé à cidade da Horta, com 
destaque para: o famoso “Peter Café Sport”, Rua 
Cônsul Dabney, Casa Manuel De Arriaga e Mu-
seu da Horta (entradas incluídas), Igreja Matriz 
e a Marina da Horta. O almoço com bebidas in-
cluídas será servido em restaurante local. Resto 
da tarde livre para atividades de caráter pessoal 
ou participar em atividades opcionais (a pagar 
localmente). Jantar com bebidas incluídas, será 
servido no hotel e alojamento.

2º DIA FAIAL / SÃO JORGE (VISITA) / FAIAL
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a 
combinar localmente transporte para o cais ma-
rítimo da Horta, para agradável travessia de fer-
ryboat até à Vila das Velas, na Ilha de São Jorge. 
Início da visita de dia inteiro, percorrendo todas 
as principais atrações: Parque Natural das Sete 
Fontes, na zona ocidental, com pequena cami-
nhada; União das Cooperativas produtoras de 
queijo “Queijo da Ilha” e “Queijo São Jorge”, local 
de produção, cura, certificação e exportação des-
te conhecido produto (visita guiada a toda a zona 
de produção e prova de queijos e vinhos regio-
nais) (entrada incluída); miradouros sobre a dra-
mática costa norte e as “fajãs”, planícies costei-
ras, algumas com clima tropical. Num dos mais 
extraordinários caminhos da ilha, descida à fa-
mosa fajã dos Vimes, onde se encontram, ainda 
que em reduzida escala, exóticas plantações de 
café e se produz as celebradas “colchas de ponto 
alto”. Almoço buffet com bebidas incluídas em 
restaurante local. De tarde, breve visita à Vila da 
Calheta; Igreja de Santa Bárbara, na freguesia 
das Manadas, declarado monumento nacional; 
Urzelina, com antiga torre de igreja, sobrevivente 
a uma erupção vulcânica no século XIX e o seu 
antigo porto da laranja; Cooperativa de Artesa-
nato local, na Ribeira do Nabo, onde se destacam 
rendas, bordados e trabalhos no tear. Pequeno 
passeio a pé guiado pelo centro da Vila de Velas, 
seguido de tempo livre (possibilidade banho de 
mar nas piscinas naturais). Jantar com bebidas 
incluídas em restaurante local. Regresso em ferry 
à Ilha da Horta. Transporte privativo para o hotel 
e alojamento.

3º DIA FAIAL / PICO (VISITA) / FAIAL
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída 
para o cais da Horta, para curta viagem de ferry 
no “Canal” imortalizado por Vitorino Nemésio, 
até à cidade da Madalena, na Ilha do Pico. Che-
gada e início de visita de dia inteiro à ilha do 
Pico, com destaque para: Museu do Vinho (en-
trada incluída), com os seus famosos dragoeiros 
(dracena draco); zona demarcada do verdelho, 
paisagem declarada Património da Humanida-
de, pela UNESCO; “Mistério de São João” (para-
gem); Mistério da Silveira (passagem); Vila das 
Lajes. Almoço buffet com bebidas incluídas 
em restaurante local. De tarde, visita ao Museu 
dos Baleeiros (entrada incluída)*. Tempo para 
passeios no centro da vila, ou compras, nas vá-
rias lojas de artesanato de objetos em marfim e 
osso de baleia; travessia da ilha, de sul a norte, 
passando ao lado da montanha  do Pico, Vila de 
São Roque do Pico, velho porto baleeiro; pisci-
nas naturais das Poças; aldeia do Cachorro. A 
visita termina no cais da Madalena, onde toma-
remos de regresso o ferry até à cidade da Horta. 
Jantar com bebidas incluídas, servido no hotel. 
Alojamento.

*Quando a visita coincidir com feriado ou outro 
dia de encerramento dos museus previstos no pro-
grama, a visita será efetuada à antiga fábrica da 
baleia Sibil, nas Lajes do Pico, convertida em “Cen-
tro de Artes e Ciências do Mar” (entrada incluída).

4º DIA FAIAL (VISITA, INCLUINDO O VULCÃO 
DOS CAPELINHOS)
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, visita 
de meio-dia dia à ilha do Faial, nomeadamente: 
Miradouro de Nossa Senhora da Conceição; vis-
tas para o famoso Vale dos Flamengos; Caldeira, 
principal cratera de colapso da ilha; Vulcão dos 
Capelinhos; no Centro de Interpretação do Vul-
cão dos Capelinhos visionamento de filme 3D 
sobre a “Formação da Terra” com possibilidade 
de subida ao farol (entrada incluída); visita a 
local de exposição e venda de artesanato local.  
Almoço com bebidas incluídas em original res-
taurante local. Em hora a combinar localmente, 
transporte privativo ao aeroporto. Formalida-
des de embarque e partida em voo regular di-
reto da Azores Airlines, com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto Humberto Delgado. FIM 
DA VIAGEM.

viagem com guia privativo

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

O PREÇO INCLUI
· Passagem aérea, classe económica, para os per-

cursos indicados, em voos regulares da Azores 
Airlines, 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;
· Alojamento no hotel indicado ou similar; 
· Todos os pequenos-almoços buffet;
· 7 Refeições indicadas no itinerário com be-

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

· Travessia do Canal Horta / Pico e vice-versa e 
Horta / São Jorge e vice-versa em ferry-boat, con-
forme o itinerário;

· Entradas no Vulcão dos Capelinhos, Museu 
dos Baleeiros, Museu do Vinho e Museu da 
Horta; Igreja das Manadas e Fábrica do queijo.

· Acompanhamento de experiente guia local em 
todas as visitas mencionadas no itinerário;

· Seguro Viagens Portugal, com capital de
 € 30.000 (incluindo cobertura COVID-19);
· Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA;
· Taxas de aviação - € 40 (Voos diretos).

4
dias

9
visitas

7
REFEIÇÕES

3
P.A. BUFFET

DATAS DE PARTIDA
abril 7 14 21 28
maio 5 12 19 26
junho 2 9 16 23 30
julho 7 14 21 28
agosto 4 11 18 25 
setembro 1 8 15 22 29
outubro 6 13 20 27

PREÇO POR PESSOA
DATAS DUPLO INDIVID. criança
7 e 14 abr € 820 € 920 € 600
21 e 28 abr € 770 € 870 € 560
5 mai a 23 jun + 1 a 22 set € 810 € 930 € 560
30 jun € 830 € 980 € 560
7 JUL A 25 AGO € 840 € 1.000 € 560
29 set € 790 € 910 € 560
6 a 27 out € 770 € 860 € 560

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 40 (voos 
diretos), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), 
compartilhando o quarto com dois adultos.
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