A Terceira é uma das nove ilhas dos Açores, integrante do chamado "Grupo Central". Primitivamente
denominada como Ilha de Nosso Senhor Jesus Cristo das Terceiras, foi em tempos o centro administrativo das
Ilhas Terceiras, como era designado o arquipélago dos Açores. A designação Terceiras aplicava-se a todo o
arquipélago do Açores visto terem sido as terceiras ilhas descobertas no Atlântico (o arquipélago das Canárias
era designado de Ilhas Primeiras e o arquipélago da Madeira por Ilhas Segundas, segundo a ordem cronológica
de Descoberta). Com o avançar dos anos esta ilha passou a ser conhecida apenas por Ilha Terceira.
Ao longo de sua história, a Terceira desempenhou papel de grande importância no estabelecimento e
manutenção do Império Português, devido à sua localização geoestratégica em pleno Atlântico Norte.
28 Agosto (sab) – Voo Ryanair FR 6037 PORTO 06h00 – TERCEIRA (Lages) 06h40. Transfer para o Hotel.
Visita de ANGRA DO HEROÍSMO: SÉ CATEDRAL – Considerado o maior templo do arquipélago. Destaque
no interior para o frontal de prata do altar do Santíssimo; IGREJA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
(séc. XVI) em estilo barroco. Capela-mor em talha dourada; ANTIGO CONVENTO E IGREJA DE SÃO
FRANCISCO – Convento de arquitectura barroca que serve actualmente de instalações para o Museu de
Angra do Heroísmo. A igreja de Nossa Senhora da Guia localiza-se junto ao museu; PALÁCIO DOS CAPITÃES
GENERAIS (Antigo Colégio dos Jesuítas); CASTELO DE SÃO SEBASTIÃO; OBELISCO DO ALTO DA MEMÓRIA,
construído com as pedras do antigo castelo dos Moinhos. Excelente vista panorâmica sobre Angra do
Heroísmo. MONTE BRASIL, um antigo vulcão extinto que teve origem no mar e se juntou à cidade de Angra
do Heroísmo. Actualmente é uma paisagem protegida e o parque natural da cidade, com espécies arbóreas e
arbustivas de especial interesse e com excelentes miradouros. No Monte Brasil encontra-se implantado o
Castelo de S. João Baptista, uma das mais vastas e importantes fortalezas filipinas, construídas no nosso país
nos finais do século XVI. Jantar e alojamento no Azoris Angra Garden – Plaza Hotel 4* ou similar.
29 Agosto (dom) – Visita da ILHA TERCEIRA com guia local: De Angra do Heroísmo ao centro da Ilha e à Praia
da Vitória. Mirador da Serra do Cume – Pode-se apreciar a baía da Praia da Vitória e a planície interior da
ilha, dividida por muros de pedra vulcânica conhecida por “manta de retalhos”. Igreja Matriz da Praia da
Vitória. Reconstruída em 1577, D. Sebastião, Rei de Portugal, ofereceu diversas peças valiosas à igreja,
nomeadamente as portadas de mármore em estilo manuelino. Após esta data, voltou a sofrer alterações
em 1810 e 1842, devido a vários terramotos que assolaram a ilha. Jantar e alojamento no Azoris Angra
Garden – Plaza Hotel 4* ou similar.

30 Agosto (2ªf) – Visita imperdível ao único VULCÃO visitável no Mundo – ALGAR DO CARVÃO.
Jantar e alojamento no Azoris Angra Garden – Plaza Hotel 4* ou similar.
1 Setembro (3ªf) – ILHA TERCEIRA – DIA LIVRE.
Pelas 14h30 transfer para o aeroporto. Voo Ryanair FR 6038 TERCEIRA 17h20 – PORTO 21h45

INCLUINDO: Voo low cost Ryanair Porto – Terceira – Porto com embarque prioritário + mala de
mão/cabine de 10 Kgs. Possibilidade de acrescentar mala de porão até 20Kgs a EUR = 50,00.
Autopullman nos transferes e no circuito. Hotel assinalado ou similar. Meia-pensão (3 jantares).
Seguro viagem. Guia local. Taxas aeroporto, segurança e combustível.
EXCLUINDO: Demais refeições, bebidas, museus e extras pessoais. SUP. INV = € 100,00

28 de Agosto a 1 de Setembro de 2020

€ 675,00

