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1º Dia: T. NOVAS / LISBOA – ANGRA DO HEROISMO 
Em hora a determinar, transfer a Lisboa e viagem; Lisboa – Terceira. Após a chegada transfer ao hotel. 
Alojamento e almoço. Tempo livre para descobrir a encantadora capital da bonita Ilha Terceira. Angra do 
Heroísmo,  encontra-se desde 1983 classificada como Património Mundial pela UNESCO, plena de beleza, 
história e monumentos. Jantar no hotel. 

2º Dia: ANGRA DO HEROISMO – FAIAL – PICO   
      Após o pequeno-almoço, início da visita guiada á Ilha Terceira, com almoço incluído. Ilha repleta de  
      tradições como as maravilhosas Festas do Espírito Santo anualmente em Maio, ou as típicas “Touradas à  
      corda”, sem esquecer as iguarias regionais como as Alcatras de carne e peixe, as sopas do Espírito Santo, o    
      mais fresco peixe, ou mesmo a famosa doçaria, os vinhos e licores, Final no aeroporto da Terceira e viagem  
      para o Faial.  Após a chegada, transfer ao cais e viagem de barco para o Pico.  Após a chegada, transfer ao  
      Hotel. Alojamento e jantar.  

3º Dia: PICO  
      Pequeno-almoço. Inicio da visita guiada á ilha do Pico com almoço incluído. A Ilha do Pico é uma jóia natural.  
      Desenvolvendo-se em redor do ponto mais alto do território Português, o pico do Pico, situado a 351 metros  
      de altitude. Diversos pontos de interesse, embelezam esta Ilha, começando pela sua própria arquitectura  
      típica de casario simples branco e blocos de lava preta, que tão bem espelham a sua origem vulcânica, assim  
      como as suas vinhas, declaradas Património da Humanidade pela UNESCO em 2004. Ao final da tarde  
      regresso ao hotel. Alojamento e jantar. 

4º Dia: PICO – FAIAL – PONTA DELGADA 
      Pequeno-almoço. Viagem de barco, Madalena / Horta. Após a chegada, Inicio da visita guiada á Ilha do Faial  
      com almoço incluído. Ilha do Faial apresenta-se como um destino perfeito para todos os amantes da  
      natureza, e tem no seu Porto Marítimo na cidade da Horta, uma das suas maiores características de local  
      hospitaleiro, por onde passam as mais variadas nacionalidades e culturas desde há largos anos. Continuando  
      a longa tradição Baleeira da ilha, e do Arquipélago, a Ilha do Faial é dos locais privilegiados para a  
      Observação de Cetáceos. Final no aeroporto. Viagem: Faial – S. Miguel. Após a chegada transfer ao hotel,  
      alojamento e jantar. 

5º Dia: PONTA DELGADA  
      Pequeno-almoço e inicio da visita guiada a S. Miguel. Visita às Sete Cidades e Ananases. As Sete Cidades são   
      incontestavelmente uma das mais belas e emocionantes paisagens do Arquipélago dos Açores. Almoço.  
      Tarde livre para descobrir a Bela cidade de Ponta Delgada seguindo orientações do nosso acompanhante.    
      Alojamento e jantar.   
6º Dia: PONTA DELGADA – LISBOA / T. NOVAS 
      Pequeno-almoço e continuação da visita guiada a S. Miguel. Visita á lagoa do Fogo e Furnas com almoço do   
      tradicional cozido das Furnas. São Miguel é a maior das Ilhas do Arquipélago, considerada mesmo a mais  
      diversificada, extensas pastagens e paisagens naturais sem fim. Conhecida também pelas suas Lagoas e  
      outros fenómenos naturais, encontra-se em São Miguel panoramas de rara beleza, como o Vale das Furnas  
      inebriado pelo vapor das suas caldeiras vulcânicas e pela maravilhosa lagoa, ou as grandes crateras das Sete  
      Cidades e do Fogo, que apresentam deslumbrantes lagoas de águas cristalinas. Final no aeroporto. Viagem  

      P. Delgada – Lisboa. Após a chegada transfer a Torres Novas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                          “Terceira – Pico – Faial – S. Miguel” 

 

30 Junho a 5 Julho 2012 

 

Preço: Adultos = 1.185 € p/pax em quarto duplo 
            Crianças 2 aos 11 anos = 889 € partilhando quarto c/2 adultos 
            Sup. Individual: 200 € 
 

Mínimo: 20 Pax 
 

O Preço inclui: - Transfer a Lisboa e volta 
             - Passagem aérea; Lisboa / Terceira – Terceira / Faial –   

              Pico / P. Delgada – P. Delgada / Lisboa 
                           - Taxas de aeroporto e combustível 
                           - Circuito, serviços e refeições conforme programa 
                           - Seguro de viagem  
                           - Acompanhante da Agência 
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