
 

Localizada no Oceano Atlântico e considerado como o ponto 
mais Ocidental da Europa, o arquipélago dos Açores é um 
“Paraíso na Terra”. Por duas vezes a UNESCO distinguiu a 
singularidade e autenticidade do arquipélago, primeiro 
pelo centro histórico de Angra do Heroísmo, com 

da história humana. Posteriormente pela paisagem da 
vinha na ilha do Pico, devido ao método peculiar de 
cultivo. Devido à sua origem vulcânica criaram-se 
montanhas, vales e formações rochosas vulcânicas 
que são revestidas por uma vegetação exuberante 
e que compreende muitas espécies de plantas 

cores imagináveis. Estas paisagens pitorescas 
guardam ainda lagoas, ribeiras, cascatas e 
nascentes de água termal.
Junte-se a nós neste circuito único e venha 
visitar os Açores!

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

AÇORES

1º DIA – LISBOA / 
PONTA DELGADA / 

FLORES
Encontro no aeroporto 

pelas 04h00 com o 
acompanhante TRYVEL para 

entrega de documentação. 
Formalidades de check in e 

embarque em voo Sata pelas 
06h00 com destino às Flores via 

S. Miguel. Chegada às Flores pelas 
10h50. Encontro com o guia local e 

saída em direção ao norte da ilha 
com vistas panorâmicas de extrema 

beleza, de frente para a ilha do Corvo e 
Vale da Fazenda (com a sua igreja e 

seus castelos de pedra). Paragem no 
Miradouro dos Caimbros para observação 

da reserva de aves migratórias nos ilhéus da 
Alagoa. Mais adiante, seguimos para norte 

passando pela Freguesia dos Cedros. É nesta 
zona alta da ilha que a paisagem muda, dando 

lugar às montanhas cheias de musgo amarelo e 
laranja. De seguida, descemos até a freguesia 
rural açoriana de Ponta Delgada onde se admira 
o modo de vida pastoril dos habitantes locais e a 
sua emblemática baía. A excursão continua até o 
Farol de Albernáz - farol mais ocidental do 
arquipélago e da Europa. Regresso a Santa Cruz 
para almoço em restaurante. Após o almoço 
seguiremos para o centro da ilha onde iremos 
visitar as lagoas. Tomamos rumo à costa Oeste 
onde faremos várias paragens no alto das 
montanhas e descemos para a Fajã Grande, até 
terminar no ponto mais a ocidente de toda a 
Europa (transitável). Com as suas cascatas a 
escorrer pelas escarpas abaixo este local 
torna-se idílico. Segue-se a visita obrigatória ao 
Miradouro do Portal e Rocha dos Bordões. 
Chegando à Vila das Lajes encontraremos o 
primeiro porto oceânico (de quem navega das 
Américas para Europa), a igreja Nossa Senhora 
do Rosário e teremos oportunidade para 
comprar artesanato local. De volta ao caminho, 
numa estrada muito recortada entre vales e 
arvoredo, passamos pelas freguesias da Lomba e 
Caveira até estarmos de regresso, a Santa Cruz. 
Jantar e alojamento em Hotel 3*.

2º DIA – FLORES / CORVO / FLORES
Pequeno almoço no hotel e saída para visita à 
Ilha do Corvo, é a ilha portuguesa mais remota e 

certamente dos lugares mais isolados da Europa. É 
uma pequena joia na coroa açoriana, Reserva da 
Biosfera da Unesco – o remanescente dum vulcão 
confinado por um mar que, em certas alturas, é 
selvagem. Saída das Flores em barco semirrígido, 
começamos o passeio serpenteando a costa nordeste 
da ilha das Flores através da reserva ambiental para 
avistar 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, seguimos em direção 
à ilha do Corvo. Após o desembarque na Vila Nova do 
Corvo, onde visitamos a cratera conhecida como 
Caldeirão, situada no topo da ilha, à qual subiremos 
em carrinhas. No regresso, paragem no miradouro, 
para ver a vista aérea sobre a vila. Chegada ao centro 
da vila, aqui deixamos o transporte para visitar a pé a 
parte antiga com as suas ruas estreitas. Almoço em 
restaurante. Em hora a combinar, ida a pé até ao cais 
de embarque para regresso à Ilha das Flores em 
barco semirrígido. Jantar e alojamento.

3º DIA – FLORES / HORTA
Pequeno almoço no hotel. Pelas 09h30, transporte 
até ao aeroporto para embarque em voo Sata air 
Açores às 11h15 com destino a Horta. Chegada pelas 
12h05. Encontro com o guia local e partida em direção 
ao hotel do Canal****. Almoço em restaurante. De 
tarde, faremos um passeio pedonal à cidade da Horta. 
Visita a pé da baixa da “Cidade Mar” com início no 
Largo Dr. Manuel de Arriaga com passagem pelos 
seguintes locais: Peter Café Sport, Forte de Santa 
Cruz (séc. XVI) atual Pousada de Portugal, Praça do 
Infante, Igreja de São Francisco (Séc. XVI), Largo 
Duque D’ Ávila e Bolama, Colégio dos Jesuítas (Igreja 
Matriz do Santíssimo Salvador - séc. XVI), Sociedade 
Amor da Pátria, Império dos Nobres (XVIII), Praça da 
República, Mercado Municipal, Avenida 25 de Abril, 
Marina da Horta visualização das famosas pinturas 
murais. Durante o passeio terão a oportunidade de 
comprar produtos locais e artesanato. Jantar e 
alojamento no hotel.

4º DIA – HORTA
Pequeno almoço no hotel e saída pela estrada junto 
ao Mar, tendo como companheira a verdejante Serra 
da Feteira até Castelo Branco. Continuação até ao 
Varadouro para pequeno passeio para observação da 
magnifica Baía com as suas termas e piscinas 
naturais. Visita ao Parque Florestal do Capelo para 
curta visita. Prosseguimos até à Ponta dos Capelin-
hos, onde a paisagem foi completamente alterada e 

em que as casas e campos foram cobertas pelas 
cinzas vulcânicas da erupção de 1957 / 58. - Visita ao 
Centro de Interpretação dos Capelinhos (entrada 
incluída). De seguida iremos até à Caldeira na zona 
central da Ilha, com 400 metros de profundidade e 
2Kms de diâmetro, rodeada de uma exuberante 
vegetação, constitui um dos maiores atrativos da Ilha 
e está classificada como reserva natural. - Almoço 
durante as visitas. Descida até ao Miradouro da 
Espalamaca, para que os visitantes se deslumbrem 
com a magnífica vista sobre a cidade da Horta, a sua 
Marina e o promontório constituído pelo Monte 
Queimado e o Monte da Guia. Regresso ao Hotel. 
Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA – HORTA / PICO
Pequeno almoço no hotel, em hora a combinar, 
transporte ao Cais da Horta para embarque em ferry 
com destino à Ilha do Pico. Início da visita com 
passagem em Cabeço Chão. A primeira paragem será 
nos Arcos do Cachorro para observação das magnífi-
cas grutas marinhas. Continuação pela zona dos 
“Mistérios”, extensos campos de lava, até S. Roque. A 
visita continua através da estrada interior, atravessan-
do a Ilha até à Lagoa do Capitão e depois até às Lajes. 
Paragem para almoço em restaurante. Após o 
almoço, visita ao centro Baleeiro - primeiro local da 
ilha a ser povoado com visita ao Museu dos Baleeiros 
(entrada incluída). Regresso à Madalena pela estrada 
do Sul, visitando a Igreja de São Mateus, visitando 
Adega de vinho local c/prova e Fábrica de Queijo. 
Regresso à Madalena. Jantar e alojamento no Hotel 
Caravelas 4*.

6º DIA –  MADALENA / SÃO JORGE / MADALENA
Pequeno almoço no hotel, saída do hotel para 
apanhar o ferry para a Ilha de S. Jorge. Pela costa Sul 
com visita ao Miradouro das Velas com vista para a 
Vila. Seguimos pela freguesia da Ribeira do Nabo, 
com paragem na Cooperativa de Artesanato e 
continuamos para a Urzelina com visita à torre desta 
mesma freguesia. No decorrer da excursão iremos 
visitar os seguintes pontos turísticos: visita aos 
moinhos típicos de S. Jorge, o sítio dos Casteletes, na 
freguesia da Urzelina, Manadas, Miradouro da Calheta, 
Ribeira Seca e St. Antão. Paragem para almoço em 
restaurante. Regresso pelo lado norte, passando pela 
freguesia do Norte Pequeno. Continuamos o passeio 
com visita ao Miradouro da Fajã dos Cubres, Norte 
Grande, visita ao Miradouro da Fajã do Ouvidor (com 
vista para esta e para a Fajã da Ribeira d’Areia), Santo 

O Grande Circuito 
dos Açores

António, Toledo, Parque das Sete 
Fontes e Rosais Velas. Jantar na ilha de 

São Jorge e Ferry de volta ao Pico. 
Transporte até ao hotel. Alojamento.

7º DIA – PICO / TERCEIRA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre, com 

possibilidade de excursão de observação de 
Cetáceos (em opção). Nos Açores temos a 

oportunidade de observar cerca de 24 espécies 
de cetáceos ao longo do ano. O segredo desta 

diversidade é a posição estratégica dos Açores no 
meio do Oceano Atlântico Norte onde convergem 

correntes oceânicas e o fundo está a mais de 1000 
metro, tonando estas ilhas um dos melhores lugares 

do mundo para observar cetáceos. Esta atividade tem 
a duração máxima de 3 horas e é protagonizada por 

uma equipa de profissionais (skippers, biólogos e vigias) 
que utiliza embarcações semirrígidas ou cabinadas 

(dependendo do número de passageiros). Antes de sair 
para o mar é realizado um briefing sobre as espécies que 

poderá avistar e o código de ética da Observação de Cetáce-
os nos Açores. Terá ainda ao seu dispor todo o material 

necessário para a sua segurança e conforto.
Almoço no hotel. De tarde, transporte até ao aeroporto para 

embarque às 17h50 com destino à ilha Terceira. Chegada pelas 
18h25. Encontro com o guia local e transporte para o hotel Terceira 

Mar****. Jantar e alojamento.

8º DIA – TERCEIRA / PONTA DELGADA
Pequeno almoço no hotel, saída para um passeio pedonal a Angra do 

Heroísmo passando pelos seguintes locais: Palácio dos Bettencourt, Sé 
Catedral dos Açores (entrada incluída), Convento da Esperança, Teatro 

Angrense, Jardim Duque da Terceira, Praça Velha, Câmara Municipal, 
Igreja de Misericórdia, Marina de Angra do Heroísmo com Vista para a 

Fortaleza de S. João Batista, paragem em Casa de Bordados. Saída do hotel 
já com toda a bagagem com paragem para Almoço em restaurante. Até ao 

aeroporto, percorreremos toda a Costa sul da ilha com paragem em diversos 
miradouros, incluindo Serra do Cume e Serra do facho. Saída às 18h50 em 

direção a Ponta Delgada onde chegaremos pelas 19h35. Encontro com o guia 
local e saída em direção ao hotel Marina Atlântico**** Jantar e alojamento.

9º DIA – PONTA DELGADA / FURNAS / PONTA DELGADA
Pequeno almoço no hotel. Saída de Ponta Delgada com destino à Lagoa do Fogo, na 

Serra de Água de Pau, situada no centro da ilha, numa cratera de um vulcão extinto. 
Rodeada por uma paisagem idílica e original da ilha, águas cristalinas e uma península de 

praia de areia branca, a lagoa repousa calmamente numa base de uma bacia vulcânica. 
Continuamos a descer até à cidade da Ribeira Grande que conserva um interessante 

conjunto de exemplos de arquitetura barroca dos séculos XVII e XVIII, que tanta caracteriza 
a cidade. Ainda na cidade poderemos usufruir de uma peculiar visita repleta de sabores à loja 

da Fábrica de Licores Ferreira, destacando-se o Licor de Maracujá. A excursão continua em 

direção às Furnas, com paragem nos locais de maior interesse, 
nomeadamente nas Plantações de Chá para observar a laboração 
do chá e para provares os chás verde e preto, no Miradouro do 
Pico de Ferro; deste último poder-se-á observar uma paisagem 
deslumbrante da maior e mais antiga cratera vulcânica da ilha 
dentro da qual está situado o Vale das Furnas. É um ambiente 
fantástico em que o colorido das flores se mistura com uma 
exuberante vegetação, originária dos mais diversos continentes. 
Já no Vale das Furnas, paragem na Lagoa das Furnas, tranquila e 
românica lagoa, com o perfil gótico da Ermida de Nossa Senhora 
das Vitórias, projetado nas águas, e que apresenta numa das suas 
margens, sulfataras vulcânicas, autênticas “cozinhas naturais” 
onde se obtém o famoso Cozido das caldeiras, enterrado no solo 
em recipientes hermeticamente fechados. Uma vez nas Furnas, o 
almoço, “Cozido das Caldeiras” no restaurante Terra Nostra. 
Depois do almoço, um passeio a pé no Parque Terra Nostra 
(entrada incluída). Trata-se de uma visão romântica de lagos, 
caminhos sinuosos, flores exóticas e árvores centenárias, e uma 
piscina de água termal. Ainda nas Furnas, um pequeno passeio na 
zona das caldeiras. Trata-se de uma área de manifestações 
vulcânicas diversas, de onde brotam geiseres de água fervente e 
lama medicinal, sendo uma das mais espetaculares a Caldeira 
Pero Botelho. Retomaremos a Ponta Delgada, passando pela Vila 
Franca do campo, a primeira capital da ilha. Jantar e alojamento.

10º DIA – PONTA DELGADA / SETE CIDADES / PONTA DELGA-
DA
Pequeno almoço no hotel. Saída com destino ao Miradouro do 
Pico do Carvão de onde é possível ver as longas extensões de 
ambas as costas norte e sul da ilha, bem como da zona central da 
ilha. Continuação do percurso até ao Miradouro da Vista do Rei, 
de onde se pode observar uma paisagem deslumbrante sobre as 
Lagoas Verde e Azul, situadas no fundo da enorme cratera 
vulcânica. Descendo para o interior da cratera, paragem no 
Miradouro de Santiago, para se observar a Lagoa de Santiago, e 
visita à freguesia das Sete Cidades, com curiosas casas de 
arquitetura popular. A calma das águas, o pitoresco jardim e a 
doçura das Hortênsia que orlam as cristas da caldeira, em 
contraste com as encostas escarpadas da cratera, constituem 
uma paisagem fascinante. Regresso a Ponta Delgada, mais 
precisamente aos arredores na Freguesia da Fajã de Baixo, onde 
estão situadas as Estufas de Ananases para que se possa 
conhecer o modo peculiar como este fruto é cultivado nos 
Açores. Oportunidade para provar o licor de ananás (mediante 
disponibilidade do fornecedor). Almoço em restaurante. De tarde, 
teremos tempo livre para disfrutar da pitoresca cidade de Ponta 
Delgada. Em hora a combinar, saída em direção ao aeroporto. 
Pelo caminho será servido um lanche. Saída em direção a Lisboa 
pelas 21h25 onde chegaremos às 00h40.
Fim da viagem.



1º DIA – LISBOA / 
PONTA DELGADA / 

FLORES
Encontro no aeroporto 

pelas 04h00 com o 
acompanhante TRYVEL para 

entrega de documentação. 
Formalidades de check in e 

embarque em voo Sata pelas 
06h00 com destino às Flores via 

S. Miguel. Chegada às Flores pelas 
10h50. Encontro com o guia local e 

saída em direção ao norte da ilha 
com vistas panorâmicas de extrema 

beleza, de frente para a ilha do Corvo e 
Vale da Fazenda (com a sua igreja e 

seus castelos de pedra). Paragem no 
Miradouro dos Caimbros para observação 

da reserva de aves migratórias nos ilhéus da 
Alagoa. Mais adiante, seguimos para norte 

passando pela Freguesia dos Cedros. É nesta 
zona alta da ilha que a paisagem muda, dando 

lugar às montanhas cheias de musgo amarelo e 
laranja. De seguida, descemos até a freguesia 
rural açoriana de Ponta Delgada onde se admira 
o modo de vida pastoril dos habitantes locais e a 
sua emblemática baía. A excursão continua até o 
Farol de Albernáz - farol mais ocidental do 
arquipélago e da Europa. Regresso a Santa Cruz 
para almoço em restaurante. Após o almoço 
seguiremos para o centro da ilha onde iremos 
visitar as lagoas. Tomamos rumo à costa Oeste 
onde faremos várias paragens no alto das 
montanhas e descemos para a Fajã Grande, até 
terminar no ponto mais a ocidente de toda a 
Europa (transitável). Com as suas cascatas a 
escorrer pelas escarpas abaixo este local 
torna-se idílico. Segue-se a visita obrigatória ao 
Miradouro do Portal e Rocha dos Bordões. 
Chegando à Vila das Lajes encontraremos o 
primeiro porto oceânico (de quem navega das 
Américas para Europa), a igreja Nossa Senhora 
do Rosário e teremos oportunidade para 
comprar artesanato local. De volta ao caminho, 
numa estrada muito recortada entre vales e 
arvoredo, passamos pelas freguesias da Lomba e 
Caveira até estarmos de regresso, a Santa Cruz. 
Jantar e alojamento em Hotel 3*.

2º DIA – FLORES / CORVO / FLORES
Pequeno almoço no hotel e saída para visita à 
Ilha do Corvo, é a ilha portuguesa mais remota e 

certamente dos lugares mais isolados da Europa. É 
uma pequena joia na coroa açoriana, Reserva da 
Biosfera da Unesco – o remanescente dum vulcão 
confinado por um mar que, em certas alturas, é 
selvagem. Saída das Flores em barco semirrígido, 
começamos o passeio serpenteando a costa nordeste 
da ilha das Flores através da reserva ambiental para 
avistar 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, seguimos em direção 
à ilha do Corvo. Após o desembarque na Vila Nova do 
Corvo, onde visitamos a cratera conhecida como 
Caldeirão, situada no topo da ilha, à qual subiremos 
em carrinhas. No regresso, paragem no miradouro, 
para ver a vista aérea sobre a vila. Chegada ao centro 
da vila, aqui deixamos o transporte para visitar a pé a 
parte antiga com as suas ruas estreitas. Almoço em 
restaurante. Em hora a combinar, ida a pé até ao cais 
de embarque para regresso à Ilha das Flores em 
barco semirrígido. Jantar e alojamento.

3º DIA – FLORES / HORTA
Pequeno almoço no hotel. Pelas 09h30, transporte 
até ao aeroporto para embarque em voo Sata air 
Açores às 11h15 com destino a Horta. Chegada pelas 
12h05. Encontro com o guia local e partida em direção 
ao hotel do Canal****. Almoço em restaurante. De 
tarde, faremos um passeio pedonal à cidade da Horta. 
Visita a pé da baixa da “Cidade Mar” com início no 
Largo Dr. Manuel de Arriaga com passagem pelos 
seguintes locais: Peter Café Sport, Forte de Santa 
Cruz (séc. XVI) atual Pousada de Portugal, Praça do 
Infante, Igreja de São Francisco (Séc. XVI), Largo 
Duque D’ Ávila e Bolama, Colégio dos Jesuítas (Igreja 
Matriz do Santíssimo Salvador - séc. XVI), Sociedade 
Amor da Pátria, Império dos Nobres (XVIII), Praça da 
República, Mercado Municipal, Avenida 25 de Abril, 
Marina da Horta visualização das famosas pinturas 
murais. Durante o passeio terão a oportunidade de 
comprar produtos locais e artesanato. Jantar e 
alojamento no hotel.

4º DIA – HORTA
Pequeno almoço no hotel e saída pela estrada junto 
ao Mar, tendo como companheira a verdejante Serra 
da Feteira até Castelo Branco. Continuação até ao 
Varadouro para pequeno passeio para observação da 
magnifica Baía com as suas termas e piscinas 
naturais. Visita ao Parque Florestal do Capelo para 
curta visita. Prosseguimos até à Ponta dos Capelin-
hos, onde a paisagem foi completamente alterada e 

em que as casas e campos foram cobertas pelas 
cinzas vulcânicas da erupção de 1957 / 58. - Visita ao 
Centro de Interpretação dos Capelinhos (entrada 
incluída). De seguida iremos até à Caldeira na zona 
central da Ilha, com 400 metros de profundidade e 
2Kms de diâmetro, rodeada de uma exuberante 
vegetação, constitui um dos maiores atrativos da Ilha 
e está classificada como reserva natural. - Almoço 
durante as visitas. Descida até ao Miradouro da 
Espalamaca, para que os visitantes se deslumbrem 
com a magnífica vista sobre a cidade da Horta, a sua 
Marina e o promontório constituído pelo Monte 
Queimado e o Monte da Guia. Regresso ao Hotel. 
Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA – HORTA / PICO
Pequeno almoço no hotel, em hora a combinar, 
transporte ao Cais da Horta para embarque em ferry 
com destino à Ilha do Pico. Início da visita com 
passagem em Cabeço Chão. A primeira paragem será 
nos Arcos do Cachorro para observação das magnífi-
cas grutas marinhas. Continuação pela zona dos 
“Mistérios”, extensos campos de lava, até S. Roque. A 
visita continua através da estrada interior, atravessan-
do a Ilha até à Lagoa do Capitão e depois até às Lajes. 
Paragem para almoço em restaurante. Após o 
almoço, visita ao centro Baleeiro - primeiro local da 
ilha a ser povoado com visita ao Museu dos Baleeiros 
(entrada incluída). Regresso à Madalena pela estrada 
do Sul, visitando a Igreja de São Mateus, visitando 
Adega de vinho local c/prova e Fábrica de Queijo. 
Regresso à Madalena. Jantar e alojamento no Hotel 
Caravelas 4*.

6º DIA –  MADALENA / SÃO JORGE / MADALENA
Pequeno almoço no hotel, saída do hotel para 
apanhar o ferry para a Ilha de S. Jorge. Pela costa Sul 
com visita ao Miradouro das Velas com vista para a 
Vila. Seguimos pela freguesia da Ribeira do Nabo, 
com paragem na Cooperativa de Artesanato e 
continuamos para a Urzelina com visita à torre desta 
mesma freguesia. No decorrer da excursão iremos 
visitar os seguintes pontos turísticos: visita aos 
moinhos típicos de S. Jorge, o sítio dos Casteletes, na 
freguesia da Urzelina, Manadas, Miradouro da Calheta, 
Ribeira Seca e St. Antão. Paragem para almoço em 
restaurante. Regresso pelo lado norte, passando pela 
freguesia do Norte Pequeno. Continuamos o passeio 
com visita ao Miradouro da Fajã dos Cubres, Norte 
Grande, visita ao Miradouro da Fajã do Ouvidor (com 
vista para esta e para a Fajã da Ribeira d’Areia), Santo 

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em companhia Sata, em classe económica, 
para itinerários mencionados (Lisboa / Flores, Flores / Horta, 
Pico/ Terceira, Terceira /Ponta Delgadae Ponta Delgada / Lisboa) 
com direito a 20 kg de bagagem em porão e respetivas taxas de 
aeroporto, segurança e combustível no valor de 114.99 €, a 
25/02/2021 – sujeitos a alteração aquando da emissão dos 
bilhetes;
• Guia acompanhante Tryvel durante toda a viagem;
• Ferry Horta / Pico e Ferry Pico / S. Jorge / Pico;
• Barco semirrígido Flores / Corvo / Flores;
• 09 noites de alojamento em regime de alojamento e pequeno 
almoço;
• Regime de Pensão Completa com bebidas (água, sumo, 
cerveja, vinho, chá ou café) num total de 20 refeições, incluindo 
um almoço de cozido no Parque Terra Nostra;
• Todos os transferes privados para os percursos aeroporto / 
hotel / aeroporto e hotel / cais / hotel;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com entradas e guias 
locais;
• Prova de vinhos na Ilha do Pico;
• Seguro de Viagem;
• Bolsa de documentação;
• Auriculares para todas as visitas;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

 
 

 
 

 

 

 
 
 

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações a guias e motorista;
• Despesas de carácter particular designados como extras.
• Eventuais taxas turísticas a pagar localmente nos hotéis.

NOTAS:
• Atendendo às atuais restrições, condicionantes e alterações, devidas 
à atual pandemia e surtos de Covid, a nível de fronteiras e das políticas 
e regras de segurança e saúde dos diversos Estados, bem como à 
imprevisibilidade de operações de voos, sujeitos, sem aviso prévio, a 
alterações e cancelamentos, não obstante a lei vigente, não podemos 
garantir, como num período de normalidade, fatores que superam 
qualquer agência de viagens, e que ocorrerem após a entrega dos 
documentos de viagem ou a contratação desta. Consulte o portal das 
comunidades https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/ 

• Informação aos passageiros a desembarcar na Região Autónoma dos 
Açores : https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5528 

• Residentes e Não residentes com teste pago pela RAAçores :

 https://covid19.azores.gov.pt/?p=6322

2.395€

07 A 16 AGOSTO 2021

VALOR POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

425€SUPLEMENTO DE QUARTO INDIVIDUAL  
     

António, Toledo, Parque das Sete 
Fontes e Rosais Velas. Jantar na ilha de 

São Jorge e Ferry de volta ao Pico. 
Transporte até ao hotel. Alojamento.

7º DIA – PICO / TERCEIRA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre, com 

possibilidade de excursão de observação de 
Cetáceos (em opção). Nos Açores temos a 

oportunidade de observar cerca de 24 espécies 
de cetáceos ao longo do ano. O segredo desta 

diversidade é a posição estratégica dos Açores no 
meio do Oceano Atlântico Norte onde convergem 

correntes oceânicas e o fundo está a mais de 1000 
metro, tonando estas ilhas um dos melhores lugares 

do mundo para observar cetáceos. Esta atividade tem 
a duração máxima de 3 horas e é protagonizada por 

uma equipa de profissionais (skippers, biólogos e vigias) 
que utiliza embarcações semirrígidas ou cabinadas 

(dependendo do número de passageiros). Antes de sair 
para o mar é realizado um briefing sobre as espécies que 

poderá avistar e o código de ética da Observação de Cetáce-
os nos Açores. Terá ainda ao seu dispor todo o material 

necessário para a sua segurança e conforto.
Almoço no hotel. De tarde, transporte até ao aeroporto para 

embarque às 17h50 com destino à ilha Terceira. Chegada pelas 
18h25. Encontro com o guia local e transporte para o hotel Terceira 

Mar****. Jantar e alojamento.

8º DIA – TERCEIRA / PONTA DELGADA
Pequeno almoço no hotel, saída para um passeio pedonal a Angra do 

Heroísmo passando pelos seguintes locais: Palácio dos Bettencourt, Sé 
Catedral dos Açores (entrada incluída), Convento da Esperança, Teatro 

Angrense, Jardim Duque da Terceira, Praça Velha, Câmara Municipal, 
Igreja de Misericórdia, Marina de Angra do Heroísmo com Vista para a 

Fortaleza de S. João Batista, paragem em Casa de Bordados. Saída do hotel 
já com toda a bagagem com paragem para Almoço em restaurante. Até ao 

aeroporto, percorreremos toda a Costa sul da ilha com paragem em diversos 
miradouros, incluindo Serra do Cume e Serra do facho. Saída às 18h50 em 

direção a Ponta Delgada onde chegaremos pelas 19h35. Encontro com o guia 
local e saída em direção ao hotel Marina Atlântico**** Jantar e alojamento.

9º DIA – PONTA DELGADA / FURNAS / PONTA DELGADA
Pequeno almoço no hotel. Saída de Ponta Delgada com destino à Lagoa do Fogo, na 

Serra de Água de Pau, situada no centro da ilha, numa cratera de um vulcão extinto. 
Rodeada por uma paisagem idílica e original da ilha, águas cristalinas e uma península de 

praia de areia branca, a lagoa repousa calmamente numa base de uma bacia vulcânica. 
Continuamos a descer até à cidade da Ribeira Grande que conserva um interessante 

conjunto de exemplos de arquitetura barroca dos séculos XVII e XVIII, que tanta caracteriza 
a cidade. Ainda na cidade poderemos usufruir de uma peculiar visita repleta de sabores à loja 

da Fábrica de Licores Ferreira, destacando-se o Licor de Maracujá. A excursão continua em 

direção às Furnas, com paragem nos locais de maior interesse, 
nomeadamente nas Plantações de Chá para observar a laboração 
do chá e para provares os chás verde e preto, no Miradouro do 
Pico de Ferro; deste último poder-se-á observar uma paisagem 
deslumbrante da maior e mais antiga cratera vulcânica da ilha 
dentro da qual está situado o Vale das Furnas. É um ambiente 
fantástico em que o colorido das flores se mistura com uma 
exuberante vegetação, originária dos mais diversos continentes. 
Já no Vale das Furnas, paragem na Lagoa das Furnas, tranquila e 
românica lagoa, com o perfil gótico da Ermida de Nossa Senhora 
das Vitórias, projetado nas águas, e que apresenta numa das suas 
margens, sulfataras vulcânicas, autênticas “cozinhas naturais” 
onde se obtém o famoso Cozido das caldeiras, enterrado no solo 
em recipientes hermeticamente fechados. Uma vez nas Furnas, o 
almoço, “Cozido das Caldeiras” no restaurante Terra Nostra. 
Depois do almoço, um passeio a pé no Parque Terra Nostra 
(entrada incluída). Trata-se de uma visão romântica de lagos, 
caminhos sinuosos, flores exóticas e árvores centenárias, e uma 
piscina de água termal. Ainda nas Furnas, um pequeno passeio na 
zona das caldeiras. Trata-se de uma área de manifestações 
vulcânicas diversas, de onde brotam geiseres de água fervente e 
lama medicinal, sendo uma das mais espetaculares a Caldeira 
Pero Botelho. Retomaremos a Ponta Delgada, passando pela Vila 
Franca do campo, a primeira capital da ilha. Jantar e alojamento.

10º DIA – PONTA DELGADA / SETE CIDADES / PONTA DELGA-
DA
Pequeno almoço no hotel. Saída com destino ao Miradouro do 
Pico do Carvão de onde é possível ver as longas extensões de 
ambas as costas norte e sul da ilha, bem como da zona central da 
ilha. Continuação do percurso até ao Miradouro da Vista do Rei, 
de onde se pode observar uma paisagem deslumbrante sobre as 
Lagoas Verde e Azul, situadas no fundo da enorme cratera 
vulcânica. Descendo para o interior da cratera, paragem no 
Miradouro de Santiago, para se observar a Lagoa de Santiago, e 
visita à freguesia das Sete Cidades, com curiosas casas de 
arquitetura popular. A calma das águas, o pitoresco jardim e a 
doçura das Hortênsia que orlam as cristas da caldeira, em 
contraste com as encostas escarpadas da cratera, constituem 
uma paisagem fascinante. Regresso a Ponta Delgada, mais 
precisamente aos arredores na Freguesia da Fajã de Baixo, onde 
estão situadas as Estufas de Ananases para que se possa 
conhecer o modo peculiar como este fruto é cultivado nos 
Açores. Oportunidade para provar o licor de ananás (mediante 
disponibilidade do fornecedor). Almoço em restaurante. De tarde, 
teremos tempo livre para disfrutar da pitoresca cidade de Ponta 
Delgada. Em hora a combinar, saída em direção ao aeroporto. 
Pelo caminho será servido um lanche. Saída em direção a Lisboa 
pelas 21h25 onde chegaremos às 00h40.
Fim da viagem.


