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JUNHO  VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Terceira
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, 
via Lisboa. Chegada e desembarque. Almoço. Início das visitas 
na ilha pela Praia da Vitória, segunda cidade da Ilha Terceira. 
Breve paragem no miradouro sobre a cidade na Serra do 
Facho. Tempo ainda para conhecer as freguesias do Ramo 
Grande e Quatro Ribeiras, uma das primeiras povoações da 
Terceira, onde encontraremos a Igreja e Império do Espírito 

Santo. Prosseguimos a nossa magnifica viagem pela freguesia 
de Biscoitos para apreciar como as vinhas se multiplicam 
no interior das “curraletas” e ainda as piscinas naturais. 
Atravessando o interior da ilha, passaremos pelas mais 
belas e verdejantes paisagens com as diversas ganadarias, 
os “tentaderos” e os Mistérios Negros, cúpulas naturais 
formadas por uma erupção vulcânica. Viagem para Angra do 
Heroísmo pela costa sul. Jantar. Alojamento no Hotel Caracol  
 ou similar. 

DIA 2  ›  Terceira

DIA 3  ›  Terceira  ›  São Miguel

DIA 4  ›  Ponta Delgada  ›  Nordeste  ›  
Furnas  ›  Ponta Delgada

DIA 5  ›  São Miguel  ›  Lisboa ou Porto

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita a pé em Angra 
do Heroísmo, Património Mundial da UNESCO desde 1983. 
Oportunidade para conhecer os principais locais como o 
Palácio dos Capitães-Generais, a magnífica Sé Catedral dos 
Açores, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o Jardim 
Duque da Terceira e a Igreja da Misericórdia. Subida ao 
Monte Brasil, passando pelas muralhas do Forte de São João 
Batista até chegar ao topo, onde poderemos vislumbrar uma 
panorâmica única sobre a cidade. Prosseguimos as visitas 
pelas freguesias da Serretinha, Porto Judeu e pela vila de São 
Sebastião. Almoço. Pela tarde, passeio a pé com passagem 
pela Igreja de São Sebastião e Império do Espírito Santo. 
Prosseguimos para o interior da ilha com a subida à Serra do 
Cume para apreciar o fantástico Vale da Achada, apelidado 
pelos açorianos como a “manta de retalhos”. Continuação 
pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz seguindo em 
direção à costa oeste. Possibilidade de visita ao Algar do 
Carvão (opcional – não incluído). Chegada à freguesia das 
Cinco Ribeiras e visita à célebre Fábrica do Queijo Vaquinha, 
onde se produz o queijo curado mais antigo da ilha. Regresso 
a Angra do Heroísmo, passando pela freguesia piscatória de 
São Mateus e zona das antigas Quintas da Laranja de São 
Carlos. Regresso a Angra do Heroísmo. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades 
de caráter pessoal. Em hora a determinar localmente, 
transporte ao aeroporto das Lajes para embarque no voo 
regular com destino a Ponta Delgada, ilha de São Miguel. 
Chegada, desembarque e transfer para almoço. Partida em 
direção ao Miradouro da Vista do Rei, local privilegiado para 
apreciar a famosa Lagoa das Sete Cidades, onde poderemos 
ver a nítida diferença entre a Lagoa Verde e a Lagoa Azul. 
Tempo ainda para conhecer a Vila das Sete Cidades. Tempo 
livre para visitar a igreja local e ainda provar os tradicionais 
tremoços acompanhados pela Kima Maracujá ou Laranjada. 
Visita a uma plantação de ananases, a fruta característica do 
arquipélago. Jantar. Alojamento no Hotel São Miguel Park  
 (partida 10 de junho) e no Hotel Neat Avenida  
(partida 24 de junho) ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Iniciamos o dia com a visita 
à famosa fábrica de Chá Gorreana, fundada no ano de 
1883. Oportunidade para provar o célebre chá micaelense. 
Continuação da viagem até ao concelho do Nordeste, 
considerado o mais florido dos Açores, com os seus 
magníficos jardins e belas cascatas. Primeira paragem para 
visitarmos o Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, para 
conhecer a famosa cascata do “Véu da Noiva”. Paragem no 
miradouro e jardim da “Ponta do Sossego”. Por fim, visita à 
freguesia das Furnas e às famosas fumarolas. Continuação 
até à Lagoa das Furnas para ver a retirada do famoso Cozido 
que será a nossa ementa de almoço. Da parte da tarde, visita 
a um dos ex-libris da ilha, o Parque Terra Nostra. Sugerimos 
que faça um passeio a pé pelo verdejante parque ou aproveite 
para se banhar no tanque de água termal. Regresso a Ponta 
Delgada, com paragem na Vila da Povoação, local onde se 
iniciou o povoamento da ilha de São Miguel e na freguesia 
piscatória da Ribeira Quente. Última paragem em Vila Franca 
do Campo, a primeira capital da ilha, com tempo para passear 
junto à marina e provar as típicas queijadas. Regresso a Ponta 
Delgada. Visita à Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Visita a pé pelo centro de Ponta 
Delgada, onde conheceremos as “Portas do Mar”, Mercado 
da Graça, Portas da Cidade, Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, Igreja de São Pedro, Campo de São Francisco, 
Igreja Matriz de São Sebastião, Padroeiro da Cidade. Almoço. 
Em hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto de 
Ponta Delgada para embarque no voo regular com destino 
ao Porto ou Lisboa. Chegada, fim dos nossos serviços e da 
viagem.

São Miguel
e Terceira

Venha apreciar os cenários idílicos, os recantos inexplorados e apure os 
sentidos numa viagem inesquecível pelas Ilhas da Terceira e de São Miguel. 

1.VISTA PANORÂMICA ANGRA DO HEROÍSMO, TERCEIRA

2. VILA FRANCA DO CAMPO, S. MIGUEL 3. IGREJA NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO, ILHA TERCEIRA

Partidas de 
Lisboa ou Porto
5 dias › 4 noites de alojamento
de 10 a 14 de Junho ou
de 24 a 28 de Junho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP e SATA, com direito a uma peça de 
bagagem até 23 kg e com duração aproximada de:
• Porto (00h55) - Lisboa (02h30) - Terceira
• Terceira (00h40) - Ponta Delgada
• Ponta Delgada (02h10) - Porto (00h55) - Lisboa  
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 70€ **;
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem;
› Guia local durante todo o circuito; 
› Alojamento e pequeno-almoço no hotel 
mencionado ou similar;
› Refeições: 5 almoços e 4 jantares com bebidas 
incluídas, ½ água e ¼ vinho;
› Entrada na Palácio dos Capitães-Generais, Sé 
Catedral dos Açores, Fábrica do Queijo Vaquinha, 
Fábrica de Chá Gorreana, Parque Natural da Ribeira 
dos Caldeirões, Parque Terra Nostra, Plantação 
de Ananases e Capela do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres;
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

Duplo

Single

Crianças *

   985€

   1.175€

   740€

›
REFEIÇÕESVISITAS

11 09

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
18 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


