SÃO JORGE

FLORES

9 Ilhas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO

13 DIAS / 12 NOITES - DE 14 A 26 DE AGOSTO DE 2022

AÇORES TOTAL – CIRCUITO AÇORIANO

SANTA MARIA * S. MIGUEL* GRACIOSA * TERCEIRA * S. JORGE* NOVIDADE
FAIAL * PICO * FLORES * CORVO

1º DIA – LOCAIS DE ORIGEM / LISBOA / ILHA DE SANTA MARIA
(VISITAS) - PC
Partida em hora e local a indicar. Seguimos em direção ao aeroporto
de Lisboa. Comparência no aeroporto 2 horas antes da saída para as
formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da Azores
Airlines, com destino ao aeroporto de Santa Maria. Chegada e
desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha a primeira
parte da viagem e início da visita de dia inteiro à Ilha de Santa Maria,
que inclui o almoço em restaurante local, durante o percurso. Da
visita destacamos: Anjos, local de paragem de Cristóvão Colombo, no
regresso da sua viagem de descoberta da América; miradouros sobre
as paisagens da “ilha dourada” incluindo a fotogénica baía de São
Lourenço; Santo Espírito, como visita Igreja de Nossa Senhora da
Purificação com ornamentação barroca em pedra de cantaria e Museu
de Santa Maria (entrada); a Praia Formosa, talvez a mais famosa praia
dos Açores, com tempo livre e possibilidade de banho de mar; subida
ao Pico Alto, para uma panorâmica de quase 360º sobre toda a ilha(*).
Visita a pé ao centro de Vila do Porto, nomeadamente o antigo
convento franciscano, a Igreja Matriz, o Centro de Interpretação
“Adalberto Pombo” (entrada incluída) e Forte de São Brás (exterior). A
visita termina no Hotel Santa Maria****, ou similar, onde será servido
o jantar. Alojamento.
(*) Sempre que as condições climáticas o permitirem.
2º DIA – SANTA MARIA / SÃO MIGUEL (VISITA DE CIDADE, SETE
CIDADES E COSTA SUDOESTE) - PC
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte ao
aeroporto para formalidades de embarque. Partida, em voo SATA Air
Açores, com destino a Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.
Chegada, desembarque assistido pelo guia Nortravel que acompanha
toda a viagem. Início de visita de meio-dia. Subida ao maciço
montanhoso das Sete Cidades, com paragem nos miradouros do Pico
de Carvão Vista do Rei sete cidades, são miguel (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 Ferraria). 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 para visita ao Santuário do Santo Cristo, onde se
realiza uma importante manifestação religiosa do país. A visita termina
no Hotel São Miguel Park****, ou similar, onde será servido o
almoço. De tarde, visita a pé ao centro de Ponta Delgada, com
destaque para: Mercado da Graça, Igreja de São Pedro, Igreja Matriz
de São Sebastião, Portas da Cidade, Sinagoga “Sahar Hassamain”
(Portas do Céu) (entrada incluída), exterior do Palácio da Conceição
(Palácio da Presidência do Governo Regional dos Açores). Jantar no
hotel e alojamento.

3º DIA – SÃO MIGUEL (FURNAS, COM ALMOÇO DE “COZIDO”,
CALDEIRA VELHA E LAGOA DO FOGO) - PC
Pequeno-almoço buffet. Início da visita de dia inteiro: paragem na
primeira capital da ilha, Vila Franca do Campo, com tempo para
passear junto à praia e marina; continuação até às Furnas, para visita
às “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) – fenómeno vulcânico com
caraterísticas únicas – e ao romântico parque Terra Nostra (com
possibilidade alternativa de banho na piscina termal de águas férreas,
a mais de 30 graus). Deslocação até à bucólica Lagoa das Furnas, de
cujas margens será retirado, dos buracos no solo, o “Cozido”. Almoço
de “Cozido das Furnas”, servido no Restaurante Casino do Hotel
Terra Nostra. Subida ao Miradouro do Pico do Ferro, para uma
inesquecível panorâmica de toda a zona e continuação pela costa
norte. Visita à cidade nortenha da Ribeira Grande, para contacto com
a arquitetura de influência barroca e prova de licores no stand da
fábrica produtora. Na Serra de Água do Pau, visita à “Caldeira Velha”
(entrada incluída) e paragem no miradouro sobre a Lagoa do Fogo e
paisagem que a rodeia. Regresso a Ponta Delgada. Jantar em
restaurante local. Alojamento.
4º DIA – SÃO MIGUEL / GRACIOSA – PC
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte ao
aeroporto de Ponta Delgada, para formalidades de embarque e
partida, em voo SATA Air Açores, com destino ao aeroporto da ilha
Graciosa (via Ilha Terceira). Chegada e início da visita à ilha: saída em
direção à Vila de Santa Cruz, para visita ao centro da Vila,
nomeadamente: Igreja Matriz, com os seus famosos painéis
quinhentistas, praça central, com os seus Paúis e o Museu da
Graciosa (entrada incluída). Continuação em direção ao Monte de
Nossa Sra. da Ajuda, após paragem no miradouro, segue-se em
direção à freguesia de São Mateus, antiga vila da Praia. Paragem junto
aos seus conhecidos moinhos de vento e na fábrica das famosas
“Queijadas da Graciosa”. Pela orla marítima seguimos em direção à
costa sul da ilha. Almoço em restaurante local. Após o almoço, visita à
zona balnear e termal do Carapacho. Continuação em direção à
Caldeira, descida da Furna do Enxofre, a maior abóboda vulcânica da
Europa (*) e ao seu centro de interpretação (entrada incluída).
Passagem pela freguesia de Guadalupe, subida à Caldeirinha,
paragem no miradouro e pequeno passeio a pé em redor do seu
perímetro. No norte da ilha visita ao miradouro do Farol da Ponta da
Barca, seguindo-se a paragem na zona balnear do Barro Vermelho.
Instalação no Hotel Inatel Graciosa****. Jantar e alojamento.
(*) A descida até ao fundo da gruta depende, sempre, dos níveis
diários de libertação de dióxido de carbono, monitorizados
continuamente no Centro de Interpretação.
5º DIA – GRACIOSA / TERCEIRA (PRAIA DA VITÓRIA, RAMO
GRANDE E COSTA NORTE) - PC
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, transporte
privativo ao aeroporto para formalidades de embarque.

Partida, em voo SATA Air Açores, com destino ao aeroporto das
Lajes, na ilha Terceira. Desembarque e início do circuito, em direção à
cidade da Praia da Vitória, onde será servido o almoço em restaurante
local. Visita à cidade e miradouro panorâmico sobre toda a zona.
Passagem próxima da Base da Lajes e pelas freguesias do Ramo
Grande. Paragem nas Quatro Ribeiras, um dos primeiros povoados da
ilha, junto da sua igreja e império do Espírito Santo (vistas exteriores).
Na freguesia dos Biscoitos, poderá apreciar-se a zona vitivinícola
(onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”), bem como as
piscinas naturais. Através das verdejantes pastagens do interior da
ilha, passagem pela zona de ganadarias e “tentadeiros” e descida para
a costa sul, em direção a Angra do Heroísmo. Instalação no Hotel
Barceló Angra Marina*****, ou similar. Jantar no hotel. Alojamento.
6º DIA – TERCEIRA (ANGRA DO HEROÍSMO, SUL E CENTRO DA
ILHA) – PC
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, visita a pé a Angra do
Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO, nomeadamente:
Palácio dos Capitães-Generais (entrada incluída); 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 Batista.
Passagem pelas localidades da Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga
e Vila de São Sebastião com visita à Igreja e Império do Espírito Santo
(exterior). Almoço em restaurante típico. Continuação do circuito,
pelo interior da ilha, subida à Serra do Cume, com vista para o
inesperado Vale da Achada, a “manta de retalhos” que é a maior
planície dos Açores; e pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz, com
visita (opcional, não incluída) ao Algar do Carvão (chaminé de vulcão,
a que se acede descendo mais de 200 degraus). Regresso ao hotel,
passando pela freguesia piscatória de São Mateus e zona das antigas
Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar no hotel e alojamento.
(*) Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou
encerramento do(s) monumento(s), o guia proporá, dentro do
possível, visitas alternativas.
7º DIA – TERCEIRA / SÃO JORGE - PC
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã livre. O almoço será servido
em restaurante local. Em hora a combinar localmente transporte para
o terminal marítimo da Praia da Vitória, para agradável travessia de
ferryboat até à Ilha de São Jorge (cerca de 4h30 de viagem). Chegada
ao cais marítimo da Calheta e transporte para o Hotel São Jorge
Garden***, ou similar. Jantar no hotel. Alojamento.
8º DIA – SÃO JORGE (VISITA) / FAIAL - PC
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, início da visita de dia inteiro à
Ilha de São Jorge, percorrendo todas as principais atrações: Parque
Natural das Sete Fontes, na zona ocidental, com pequena caminhada;
União das Cooperativas produtoras de queijo “Queijo da Ilha” e
“Queijo São Jorge”, local de produção, cura, certificação e exportação
deste conhecido produto - visita guiada a toda a zona de produção e
prova de queijos e vinhos regionais - (entrada incluída); miradouros
sobre a dramática costa norte e as “fajãs”, planícies costeiras,
algumas com clima tropical. Num dos mais extraordinários caminhos
da ilha, descida à famosa 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 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 Artesanato 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 em restaurante local. Depois do jantar, saída em
ferryboat para a Ilha do Faial. Chegada ao terminal marítimo da Horta.
Transporte privativo para o Hotel Canal****, ou similar e alojamento.
9º DIA – FAIAL (VISITA À ILHA, INCLUINDO O VULCÃO DOS
CAPELINHOS) - PC
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para visita de meio-dia dia à
ilha do Faial, nomeadamente: Miradouro de Nossa Senhora da
Conceição; vistas para o famoso Vale dos Flamengos;

(entrada incluída). Possibilidade de subida à Torre do antigo Farol dos
Capelinhos (entrada incluída); visita a local de exposição e venda de
artesanato local. Almoço em original restaurante local. Tarde livre
para atividades de caráter pessoal, ou participar em atividades
opcionais (a pagar localmente e sempre que as condições climáticas e
disponibilidades de embarcações o permitam), como observação de
baleias e golfinhos ou ainda um passeio de barco para observação das
grutas na costa sul da ilha. Jantar no hotel. Alojamento
10º DIA – FAIAL / PICO (VISITA) / FAIAL - PC
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída para o cais da Horta,
para curta viagem de ferryboat no “Canal” imortalizado por Vitorino
Nemésio, até à cidade da Madalena, na Ilha do Pico. Chegada e início
de visita de dia inteiro à ilha do Pico, com destaque: para: Museu do
Vinho (entrada incluída), com os seus famosos dragoeiros (dracena
draco); zona demarcada do verdelho, paisagem declarada Património
da Humanidade, pela UNESCO; “Mistério de São João” (paragem);
Mistério da Silveira (passagem); Vila das Lajes. Almoço em
restaurante local. De tarde, visita ao Museu dos Baleeiros (*). Tempo
livre para passeios no centro da vila, ou compras, nas várias 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; piscinas naturais das Poças;
aldeia do Cachorro. A visita termina no cais da Madalena, onde
tomaremos de regresso o ferry até à cidade da Horta. Jantar no hotel.
Alojamento.
(*) Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de
encerramento dos museus previstos no programa, a visita será
efetuada à antiga fábrica da baleia Sibil, nas Lajes do Pico, convertida
em “Centro de Artes e Ciências do Mar”.
11º DIA – FAIAL / FLORES - PC
Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, breve passeio a pé à
cidade da Horta, com destaque para: o famoso “Peter Café Sport”,
Rua Cônsul Dabney, Casa Manuel De Arriaga e Museu da Horta
(entradas incluídas), Igreja Matriz e a Marina da Horta. Almoço em
restaurante local. Em hora a informar localmente transporte para o
aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo regular da
SATA Air Açores, com destino ao aeroporto da Ilha das Flores.
Chegada e transporte privativo para o Hotel Servi -Flor***, ou similar,
onde será servido o jantar. Alojamento.
12º DIA – FLORES / VISITA AO CORVO / FLORES – PC
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, transporte para o porto das
Flores e saída para a ilha do Corvo, considerada pela UNESCO
reserva da biosfera e onde se encontra “a mais remota aldeia da
Europa”. O passeio começa serpenteando a costa nordeste da ilha
das Flores em velocidade reduzida na reserva ambiental para
avistamento de aves marinhas, passando por lindíssimas cascatas,
ilhéus, rochas de diferentes formações, grutas com lendas do tempo
dos descobrimentos, e a cor fantástica do azul oceânico dos Açores,
com grandes possibilidades de ver golfinhos e até baleias. Após o
desembarque na Vila Nova do Corvo visita à cratera “O Caldeirão”,
situada no topo da ilha em transporte de minibus de 8 passageiros. No
regresso passagem pelos miradouros com uma vista panorâmica
sobre a vila. Já no centro da vila será servido o almoço em
restaurante local. Passeio pela parte antiga entre ruas e canadas
estreitas fotografando os traços arquitetónicos, seguido de visita ao
centro de interpretação ambiental. Tempo livre, antes do regresso ao
porto. Embarque e travessia de mais ou menos 40 minutos até à Ilha
das Flores. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento.
13º FLORES (VISITA) / SÃO MIGUEL / LISBOA - MP
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visita de dia inteiro.
Tomamos a direção norte da ilha, ao longo da costa, e com vistas
panorâmicas de extrema beleza de frente para a ilha vizinha o Corvo.
Passagem pelo vale da Fazenda, com paragem no miradouro dos
Caimbros. Seguindo para norte a paisagem muda para dar lugar a
montanhas cheias de musgo amarelo e laranja, até à freguesia de
Ponta Delgada, onde se admira o modo de vida pastoril dos habitantes
locais e a emblemática baía do mesmo nome.

Já no farol de Albernáz, dá aos navegantes transatlânticos o primeiro sinal luminoso para
quem vem das Américas para a Europa e ao fundo o ilhéu do Monchique famoso por ser o
ponto mais Ocidental da Europa. Almoço em restaurante local. De tarde partida para o centro
da ilha prosseguimos este circuito panorâmico, verdejante e de relevo muito acidentado, com
“picos”, “morros”, “lombas”, e lagoas, com paragens nos miradouros das Lagoas Seca e
Branca, Negra e Comprida e Rasa e Funda. Visita à Fajã Grande (fronteira ocidental da
Europa) uma zona balnear idílica emoldurada por grandes escarpas e cascatas. Pequena
caminhada até à cascata do “Poço do Bacalhau”, numa genuína interação com a natureza.
Em direção ao lado nascente da ilha, paragem no Miradouro no Pontal (panorâmica sobre
múltiplas cascatas formadas a centenas de metros de altura) e paragem junto da Rocha dos
Bordões (ex-líbris paisagístico da ilha, este curioso e raro fenómeno geológico resulta do
arrefecimento rápido da lava). Na Vila das Lajes visita à Igreja e Forte de Nossa Senhora do
Rosário. Por uma estrada muito recortada entre vales e arvoredo passando pelas freguesias
da Lomba e Caveira, a visita termina no aeroporto das Flores. Formalidades de embarque e
partida, em voo SATA Air Açores, com destino à Ilha de São Miguel. Chegada, mudança para
voo da Azores Airlines, com destino a Lisboa. Chegada e transporte para locais de origem.

ILHA DO CORVO

PREÇO POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO:

Notas:
• As visitas a Museus e outros monumentos não se realizam quando coincidirem com os
respe-tivos dias de encerramento. Nestas ocasiões, sempre que possível, o guia Nortravel
proporá visitas alternativas.
• Este itinerário inclui diversas ligações inter-ilhas, aéreas e marítimas. Por motivos
operacionais e de força maior, pode acontecer ocasionalmente uma das ligações não se
realizar, ou atrasar, podendo inviabilizar a visita de alguma(s) das ilhas propostas. A Nortravel
fará sempre todo o possível, de modo a que todos os serviços sejam cumpridos.

2745€

Suplemento Individual: 500€
Criança até 11 anos com 2 adultos:1785€
O PREÇO INCLUI:
•

• As visitas mencionadas estão condicionadas à abertura e disponibilidades dos monumentos,
podendo as mesmas serem canceladas sem aviso prévio.
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Transporte a cargo da RSI Viagens
para o percurso Locais de
origem/Aeroporto/Locais de
origem;
Passagem aérea em voos
regulares da Azores Airlines, com
direito a uma mala por pessoa até
23 kg de bagagem;
Assistência nas formalidades de
embarque;
Circuito em autocarro de turismo
de acordo com o itinerário;
Guia acompanhante privativo;
Alojamento nos hotéis indicados
ou similares;
Todos os pequeno almoço buffet;
25 refeições indicadas no itinerário
com bebidas incluídas (vinho da
casa, sumos, água mineral e café);
Travessia em ferryboat nos
seguintes trajetos: Terceira/S.
Jorge, S. Jorge / Faial,
Faial/Pico/Faial e
Flores/Corvo/Flores;
Todas as entradas de acordo com
o itinerário;
Seguro Viagens Portugal – capital
de €30.000 (incluindo cobertura
Covid-19).
Taxas de aviação (125€), taxas de
turismo.

NÃO INCLUI:
•

REQUISITOS DE VIAGEM:
✓ Cartão de Cidadão válido;
Nota: devido às constantes modificações de
medidas de combate à COVID19 os requisitos
de entrada nos Açores podem sofrer alterações.

Quaisquer serviços não
mencionados como incluídos.
MÍNIMO DE 2 PARTICIPANTES

INSCRIÇÃO:
✓ A inscrição nesta viagem requer a
sinalização de 30% do valor total;
✓ Necessário apresentar o Cartão de
Cidadão no momento da inscrição;
✓ Lugares limitados

