
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento personalizado por representante Tryvel durante 
toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa | Ponta Delgada | Terceira | Ponta Delgada | 
Lisboa, em voos regulares da SATA com direito ao transporte de 1 mala 
de porão com o máximo de 23Kg e dimensões standard – soma de 
comp x larg x alt, não pode exceder os 158cm 
• 2 noites de alojamento no Hotel Marina Atlântico**** ou similar em 
quartos standard vista mar (sujeito a disponibilidade) na modalidade 
de alojamento e pequeno-almoço
• 01 Pequeno-almoço (04 de Dezembro) no Hotel Marina Atlântico
• 2 noites de alojamento no Hotel Terceira Mar**** ou similar em 
quartos standard vista mar (sujeito a disponibilidade) na modalidade 
de alojamento e pequeno-almoço
• Todas as refeições em restaurantes locais ou no hotel conforme 
mencionadas no programa | itinerário. Menus pré-definidos e 
incluindo bebidas * - A quantidade e a tipologia das bebidas é da 
responsabilidade de cada restaurante e será informado posteriormente
• Transferes para os restaurantes poderão ser a pé com assistência 
local, 
• Todas as visitas | Excursões com guia local e entradas em locais a 
informar
• Transferes de chegada e partida sempre com assistência local;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 93,90€ (à 
data de 14/10/2020 * – a atualizar e reconfirmar na data da emissão 
dos bilhetes;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre a viagem;
• Seguro de assistência em viagem * - O seguro normal e obrigatório;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA
• Kit Covid p|pessoa *  - Composto por Gel, máscara e luvas por pessoa.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Outros extras |  despesas de carácter pessoal, tais como 
telefonemas, passeios facultativos, mini-bar, lavandaria, etc;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente 
programa:
• Gratificações.

NOTA IMPORTANTE:
•A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as 
disponibilidades de voos e hotéis à data da reserva dos serviços. 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações 
em caso de significativas oscilações cambiais e|ou de custos de 
combustível.  e|ou outros não especificados. Não estão reservados 
quaisquer serviços informados no itinerário. Assim, os preços são 
sempre a reconfirmar. 
• Bilhete de identidade ou Cartão de cidadão 
válido.

04 A 08 DEZEMBRO 2020
Mínimo 20 participantes

 PREÇO P/PESSOA
em quarto duplo

1.360€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

120€
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SÃO MIGUEL 
E TERCEIRA

1º DIA |  04 DEZ.  (6ª F.) – 
LISBOA | PONTA DELGADA

Comparência no aeroporto 
de Lisboa 120m antes 

da partida. Entrega da 
documentação de viagem e 

assistência nas formalidades de 
embarque. Partida às 06H00 em 

avião da SATA – voo S4 121, com 
destino a Ponta Delgada. Chegada 

ao aeroporto de Ponta Delgada às 
07H25. Desembarque e recolha da 

bagagem.
Transporte para o Hotel Marina 

Atlântico**** ou similar. Pequeno-almoço. 
Inicio da visita a pé pelo centro da cidade. 

Destaque para: Igreja Matriz ou de São 
Sebastião do séc. XVI, com elementos góticos 

e manuelino, embora na reconstrução do séc. 
XVIII é o Barroco que predomina; Igreja de São 

José com a capela-mor revestida de azulejos do 
séc. XVIII e com lindíssima arte Sacra; Igreja de 

São Pedro; Convento e Capela de Nossa Senhora 
da Esperança ou Santuário da Esperança, construído 

no séc. XVI é aqui que se venera a impressionante 
imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, as Igrejas 

de Todos os Santos, Santa Bárbara e Nossa Senhora 
da Conceição. Almoço no hotel e check-in. Tempo livre 

para descanso nos quartos. A meio da tarde, saída para 
continuação do passeio a pé pela cidade. Destaque para 

Forte de São Brás, Portas da cidade construídas no séc. XVIII 
o Palácio de Sant’Ana os Paços do Concelho, entre outros. Á 

noite jantar em restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.

2º DIA | 05 DEZ. (SÁB.) – EXCURSÃO LAGOA DO FOGO E FURNAS
Pequeno-almoço no hotel. 

Partida do hotel com destino à Lagoa do Fogo, na serra da Água 
de Páu, situada no centro da ilha numa cratera de um vulcão 
extinto. Rodeada por uma paisagem idílica e original, águas 
cristalinas e uma praia de areia branca, a lagoa “repousa” numa 
bacia vulcânica. Continuação para a Ribeira Grande que conserva 
um interessante conjunto de arquitetura barroca dos séc. XVII e 
XVIII. Tempo para passeio e visita da fábrica de Licores Ferreira. O 
passeio continua para as Furnas, com paragem na fábrica de Chá 
a Gorreana. Prova de chás e visita da fábrica de onde se observa 
as plantações. Chegada ao Miradouro do Pico do Ferro onde se 
avista a maior e mais antiga cratera vulcânica e onde está situado o 
Vale das Furnas. No vale das Furnas paragem na Lagoa , tranquila e 
romântica e que nas suas margens e nas aguas sulfataras se obtém 
o famoso Cozido das Caldeiras. Almoço de Cozido no restaurante 
Casino do bucólico Hotel Terra Nostra. Após almoço tempo para 
passear até ás caldeiras e provar diferentes águas que brotam 
diretamente do subsolo. Regresso a Ponta Delgada pela estrada 
sul de impressionante beleza e passagem pela 1ª capital dos 
Açores – Vila Franca do Campo. Tempo livre. Jantar em restaurante 
e regresso ao hotel. Alojamento.

Zº DIA |  06 DEZ. (DOM.) – EXCURSÃO LAGOA DAS SETE 
CIDADES | PONTA DELGADA - TERCEIRA
Pequeno-almoço no hotel e check-out. Partida do hotel com 
destino ao Miradouro do Pico do Carvão – em dias claros é possível 

observar as 2 costas da ilha; continuação para o Miradouro da 
Vista do Rei, de onde se avista na base da cratera vulcânica a 
deslumbrante e única paisagem da Lagoa das Sete Cidades que 
no fundo são duas lagoas – a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. 
Ao descer, paragem no Miradouro de Santiago e passeio pela 
freguesia das Setes Cidades, com as suas curiosas casas de 
arquitetura popular. O fascinante, está no contraste das águas 
cristalinas e coloridas com as suas margens de hortências e as 
encostas escarpadas e de vegetação “selvagem”. Almoço em 
restaurante da freguesia da Várzea. Antes de chegarmos ao 
aeroporto, paragem no miradouro do Escalvado com o Atlântico 
agreste e ameaçador aos seus pés e paragem na Fajã de Baixo 
para visita a uma estufa de ananases. Chegada ao aeroporto. 
Assistência às formalidades de embarque e partida às 19H10 em 
avião da SATA – voo SP408, com destino à Terceira. Chegada às 
19h50. Desembarque e transporte privativo para o Hotel Terceira 
Mar**** ou similar. Check-in e instalação. 
Jantar no hotel e alojamento 

4º DIA |  07 DEZ. (2ª F.) – EXCURSÃO ILHA TERCEIRA
Pequeno-almoço no hotel. Partida do hotel com destino ao 
Monte Brasil. Atravessando o lado leste da ilha, passagem 
pelas freguesias da Ribeirinha, São Sebastião, Porto Martins 
e finalmente chagada à vila da Praia da Vitória. Passeio a pé 
e destaque para a Matriz da Praia da Vitória. Continuação do 
passeio até à Serra do Facho de onde se observa uma bonita 
vista. Almoço em restaurante. De seguida iremos até à Serra do 
Cume para comtemplar a típica e única paisagem da “Manta 
de Retalhos” 
Seguiremos pelo interior da ilha onde poderemos visitar o 
inenarrável e deslumbrante Algar do Carvão. Local único em 
todas as ilhas a beleza e unicidade do local, dificilmente será 
esquecido pelos participantes. Passagem pelas Furnas do 
Enxofre e por alguns Tentaderos, até chegarmos à famosa 
freguesia dos Biscoitos, com passeio na zona balnear. 
No regresso a Angra do Heroísmo o destaque vai para os 
Altares, Lagoa do Negro e Lagoa das Patas e Cinco Ribeiras 
onde  - se possível, visitaremos uma fábrica de queijo.
Tempo livre. Saída do hotel para jantar em restaurante.
Regresso ao hotel e alojamento.

5º DIA |  08 DEZ. (3ª F.) – VISITA DE ANGRA HEROÍSMO – 
TERCEIRA | LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e check-out. 
Destaque da visita pela capital da Ilha Terceira, património da 
Humanidade e cuja a reconstrução após o terramoto do final 
do séc XX foi considerada eximia. Principais pontos do passeio: 
o Palácio dos Bettencourts, Sé Catedral dos Açores, Convento 
da Esperança, Teatro Angrense, Palácio dos Capitães Generais 
(entrada incluída) Jardim do Duque da Terceira, Praça velha e 
Camara Municipal
O final será na Marina de Angra com vista para a Fortaleza de 
São João Baptista. 
Partida em autocarro para o aeroporto com paragem na 
freguesia da Serretinha onde se almoça. Chegada ao aeroporto, 
formalidades de embarque e partida às 16H00 em avião da 
SATA – voo SP405, com destino a Ponta Delgada. Chegada às 
16H55, desembarque, trânsito e prosseguimento da viagem às 
17H55 em avião da SATA – voo S4126, com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto de Lisboa às 21H10. Desembarque, 
recolha de bagagem e Fim da Viagem.

AÇORES


