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PROGRAMA:
1º DIA – 25 Maio | LOCAL DE ORIGEM > LISBOA > ILHA TERCEIRA
Partida dos locais de origem em autocarro com destino ao aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.
Formalidades de embarque e partida em avião com destino à ILHA TERCEIRA. Transfer ao Hotel do
Caracol 4* ou similar para deixar a bagagem. Almoço em restaurante, seguido da visita a pé à cidade
de Angra, classificada como Património da Humanidade pela UNESCO desde 1983, conhecendo os
monumentos, artesanato e sabores da cidade. Teatro Angrense de estilo italiano do séc. XIX, Sé
Catedral dos Açores, edificada em 1570 e visitada pelo Papa João Paulo II, Palácio dos Capitães
Generais, Jardim Duque da Terceira, um dos mais belos jardins clássicos do arquipélago e admirar a
Alfandega e o cais da cidade, onde cruzaram as rotas das especiarias, da prata e o comércio. Jantar
e alojamento.
2º DIA – 26 Maio | ILHA TERCEIRA
Pequeno-almoço no hotel. Partida para excursão de dia inteiro de volta à ilha: Monte Brasil, envolvido
pelas muralhas imponentes da Fortaleza de São João Baptista e com vista panorâmica para a cidade
de Angra e Caminho do Cabrito, área de pastorícia dos touros. Na parte norte, na freguesia dos
Biscoitos, visitaremos a zona demarcada do Vinho Verdelho e as piscinas vulcânicas formadas na
rocha. Quatro Ribeiras, Miradouro dos Moinhos, Caldeira Guilherme Moniz, Cinco Ribeiras S. Mateus
(baleação e pescas). O almoço terá lugar em restaurante no percurso. Continuação pela parte Este
da ilha com vista do Ilhéu das Cabras, formado por um vulcão submerso. Porto Judeu e Vila de S.
Sebastião para visita à Igreja Matriz e nas imediações encontramos o exuberante Império do Espírito
Santo. Prosseguindo a nossa excursão em direção ao mar, iremos passar na piscina natural do Porto
Martins, visita à cidade da Praia da Vitória, terra natal de Vitorino Nemésio, subida ao Miradouro
Varanda da Cidade na Serra de Santiago até á Serra do Cume, de onde se aprecia a magnifica vista da
“Manta de Retalhos”. Jantar e alojamento.
3º DIA – 27 Maio | ILHA TERCEIRA > ILHA SÃO MIGUEL & SETE CIDADES
Pequeno-almoço no hotel e transfer ao aeroporto das Lages. Formalidades de embarque e partida em
voo SATA com destino à ILHA DE SÃO MIGUEL. Transfer ao Hotel Camões 4* ou similar para deixar
a bagagem. Partida para visita de dia completo, iniciando na Fajã de Baixo, terra natal de Natália
Correia, para uma visita a uma plantação de ananases em estufa. Continuação pela Estrada do Pico do
Carvão, com a bonita vista pela parte central de São Miguel e onde se podem observar a costa Norte
e a costa Sul em simultâneo, tendo a verdadeira noção da ilha. Segue-se em direção ao Miradouro da
Vista do Rei, onde se podem admirar as Lagoas das Sete Cidades, breve paragem no miradouro da
verdejante Lagoa de Santiago. Chegada ao vale e tempo livre para passear na pitoresca freguesia das
Sete Cidades ou visitar a Igreja de São Nicolau. Almoço em restaurante local. Regresso a Ponta
Delgada, a maior cidade dos Açores para visita, a pé, pelos locais de maior interesse. Inicio pelo centro
histórico com a Igreja Matriz de São Sebastião, portas da Cidade e portas do Mar. Subida à Igreja de
São Pedro para visita exterior. Visita ao Mercado da Graça, o mercado municipal. Continuação para o
Campo de São Francisco para visita ao Convento da Esperança, onde se encontra a imagem do Senhor
Santo Cristo dos Milagres, em louvor do qual se realizam as maiores festas religiosas dos Açores, no
quinto domingo depois da Páscoa, há já 300 anos. Jantar e alojamento.
4º DIA – 28 Maio | ILHA SÃO MIGUEL > FURNAS & LAGOA DO FOGO COM ALMOÇO COZIDO
Pequeno-almoço no hotel. Partida pela costa Sul, com paragem no Miradouro do Pisão com vista sobre
a Caloura, zona de veraneio. Breve paragem em Vila Franca do Campo, outrora primeira capital da
ilha. Continuação em direção às Furnas, visita à lagoa e às Caldeiras, solo fervente onde é cozinhado,
por vapores vulcânicos, o famoso Cozido, e retirado após ter sido lá colocado 6 a 7 horas antes. Após
o almoço, visita ao Jardim Botânico do Hotel Terra Nostra, um dos mais bonitos e interessantes de
Portugal, com uma piscina termal de água quente (possibilidade de tomar banho).

Continuação até ao Miradouro do Pico do Ferro, de onde se tem uma perspetiva geral da Lagoa das
Furnas, para breve paragem fotográfica. De seguida, subida ao Pico da Barrosa, a 900 metros de
altitude, onde se contempla uma vista fabulosa da Lagoa do Fogo, uma das 7 Maravilhas Praias de
Portugal e um dos cenários mais idílicos de São Miguel. Regresso ao hotel pela costa sul. Jantar e
alojamento.
5º DIA – 29 Maio | ILHA SÃO MIGUEL > NORDESTE > PONTA DELGADA > LISBOA > LOCAL DE ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção ao norte da ilha para visita à Fábrica de Chá Gorreana,
a mais antiga plantação de chá da Europa (1883), um verdadeiro museu de maquinaria. De seguida,
visita ao véu da noiva, na Ribeira dos Caldeirões, parque natural, onde anteriormente a natureza dava
movimento aos moinhos de água e onde se pode testemunhar o seu encanto. Continuação para a Vila
do Nordeste, Vila antiga e assim designada em 1514; Miradouro da Ponta do Sossego, uma das pontas
mais a Este da ilha, onde o místico e a natureza se unem e, finalmente a Vila de Povoação, onde pela
primeira vez, os navegadores Portugueses, pisaram o solo de São Miguel. Após o almoço em
restaurante local, transfer para o aeroporto, formalidades e partida em avião com destino a Lisboa.
Transporte em autocarro até ao local de origem. Fim da viagem e dos nossos Serviços.

O PREÇO INCLUI: Autocarro desde local origem / aeroporto / local origem; avião no percurso indicado com direito a uma mala por pessoa até 23kg de bagagem; transferes e excursões em autocarro de
turismo com o nosso guia; estadia de 4 noites nos hotéis indicados ou similares; todas as refeições desde o almoço do 1º dia ao almoço do 5º dia, incluindo as bebidas às refeições (vinho da
casa, agua mineral, refrigerante e café); entrada no Vale das Furnas, Parque Terra Nostra e Museu do Convento da Esperança, Palácio dos Capitães Generais e Sé Catedral; taxas de aviação; seguro de
viagem com assistência, cancelamento, interrupção e coberturas complementares COVID-19; taxas hoteleiras, serviços e IVA. O PREÇO NÃO INCLUI: Extras de carácter pessoal e tudo o que não
estiver devidamente especificado em “o preço inclui”. A Agência reserva-se no direito de mudar ou inverter a ordem do programa de visitas em benefício dos clientes. A Quebratour Viagens e
Turismo, Lda não se responsabiliza pela partilha de quartos. A viagem realiza-se com um mínimo de 33 participantes.
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