FAIAL

OUTRAS DATAS,
CONSULTE-NOS

FAIAL, S. JORGE E PICO – CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
ILHA DO FAIAL * ILHA DE SÃO JORGE * ILHA DO PICO
4 DIAS / 3 NOITES - DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2022
DIA 1 – LOCAIS DE ORIGEM / LISBOA / FAIAL - PC
Partida em hora e local a indicar em direção ao Aeroporto de Lisboa. Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida
para formalidades de embarque. Partida em voo regular direto da Azores Airlines, com destino ao aeroporto da Horta, na ilha
do Faial. Desembarque assistido pelo guia local Nortravel e transporte privativo em autocarro de turismo 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 Museu da Horta (entradas incluídas), Igreja Matriz e a Marina da Horta. O almoço
com bebidas incluídas 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.
DIA 2 – FAIAL / SÃO JORGE (VISITA) / FAIAL- PC
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar localmente transporte para o cais marítimo da Horta, para agradável
travessia de ferryboat 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 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 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
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 com bebidas
incluídas em restaurante local. Regresso em ferry à Ilha da Horta. Transporte privativo para o hotel e alojamento.

DIA 3 – FAIAL / PICO (VISITA) / FAIAL- PC
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. 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
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 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 com bebidas
incluídas, servido no Hotel. Alojamento.
DIA 4 – FAIAL (VISITA, INCLUINDO O VULCÃO DOS CAPELINHOS) /
LISBOA / LOCAIS DE ORIGEM – APA
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, visita de meio-dia dia à ilha do Faial,
nomeadamente: Miradouro de Nossa Senhora da Conceição; vistas para o
famoso Vale dos Flamengos; Caldeira, principal cratera de colapso da ilha;
Vulcão dos Capelinhos; no Centro de Interpretação do Vulcão 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 restaurante local.
Em hora a combinar localmente, transporte privativo ao aeroporto.
Formalidades de embarque e partida em voo regular direto da Azores
Airlines, com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto e transporte para locais
de origem.
*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” (entrada incluída).

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS.
REQUISITOS DE VIAGEM:
✓ Cartão de Cidadão válido;
✓ Um dos seguintes elementos:
✓ Certificado digital de vacinação;
✓ Certificado digital de recuperação;
✓ Certificado digital de teste da União Europeia.
✓ Preenchimento online do Questionário de avaliação do risco e deteção
precoce do SARS-CoV-2 (https://mysafeazores.com/) até 72h antes da
viagem → a equipa da RSI Viagens prestará indicações no âmbito do
preenchimento do questionário;
Nota: devido às constantes modificações de medidas de combate à COVID19
os requisitos de entrada nos Açores podem sofrer alterações.
SÃO JORGE

PICO

PREÇO POR PESSOA
EM QUARTO DUPLO:

835€

Suplemento Individual: 120€
Criança (02 aos 11 anos) em
quarto duplo com 2 adultos:

595€

O PREÇO INCLUI:
• Transporte a cargo da RSI Viagens
para o percurso Locais de
origem/Aeroporto*-/Locais de origem;
• Passagem aérea em classe
económica, para os percursos
indicados, em voos regulares da
Azores Airlines, com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem por
pessoa até 23kg;
• Alojamento no hotel do Canal 4* ou
similar;
• Acompanhamento de experiente guia
local em todas as visitas mencionadas
no itinerário;
• Circuito em autocarro de turismo de
acordo com o itinerário
• Pequeno-almoço buffet em todos os
hotéis:
• 7 Refeições indicadas no itinerário
com bebidas incluídas (vinho da casa,
sumos, água mineral e café);
• Travessia do Canal Horta / Pico e
vice-versa e Horta / São Jorge e viceversa em ferry boat, conforme o
itinerário;
• Entradas no Vulcão dos Capelinhos,
Museu dos Baleeiros, Museu do
Vinho e Mkuseu da Horta; Igreja das
Manadas e Fábrica do Queijo;
• Assistência nas formalidades de
embarque;
• Taxas de aviação - € 40 (voos
diretos).
• Taxas de cidade, turismo, serviço e
IVA
• Seguro Viagens Portugal - capital de
€ 30.000 (incluindo cobertura Covid19).
NÃO INCLUI:
• 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

