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VIAGEM AOS AÇORES 

18 a 25 de Setembro 2021 
 

          

          

  

 
Voos Confirmados: 
 
 
 

INSCRIÇÕES ATÉ 7 DE JULHO 
 
 
18 SETEMBRO            LISBOA 13H35 | PONTA DELGADA   15H00             
21 SETEMBRO            PONTA DELGADA 13H45 | HORTA   14H40             
25 SETEMBRO            PICO  18H45 |  LISBOA   21H05   
  

 ILHAS A VISITAR:  

SÃO MIGUEL, FAIAL, PICO, SÃO JORGE 

http://www.portugal-with.pt/


             

 
PROGRAMA: 
 
1º DIA – Sab 18/9  MP –LISBOA – S. MIGUEL (PONTA DELGADA) 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída em voo com destino a Ponta Delgada, capital 
da ilha de São Miguel. Chegada, desembarque, assistência por um representante local e transfer até ao The Lince Hotel****. Passeio a pé 
com duração de 2 horas na nossa cidade a começar e terminar no hotel com guia. Jantar e alojamento. 
 
2º DIA – Dom 19/9    PC – PONTA DELGADA (LAGOA DO FOGO E FURNAS) 
 Pequeno-almoço. Por volta das 9h, saída para realizar uma excursão de dia inteiro à Lagoa do Fogo e às Furnas.  
A Lagoa do Fogo, na Serra de Água de Pau, está 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. Descida até à cidade da Ribeira Grande, a qual conserva um interessante conjunto de exemplos de arquitetura barroca dos séculos 
XVII e XVIII. Visita à loja da Fábrica de Licores Ferreira, que se destaca pela produção do típico Licor de Maracujá. A excursão continua em 
direção às Furnas, com paragem nas Plantações de Chá, para observar a laboração do chá e para provar os chás verde e preto, e no Miradouro 
do Pico de Ferro. A partir 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 romântica lagoa, com 
o perfil gótico da Ermida de Nossa Senhora das Vitórias projetado nas suas águas. A lagoa apresenta numa das suas margens sulfataras 
vulcânicas, autênticas “cozinhas naturais” onde se obtém o famoso Cozido das Caldeiras, enterrado no solo. Almoço em restaurante local 
para saborear este prato tão típico da região. De tarde, realização de um passeio a pé no Parque Terra Nostra, admirando lagos, caminhos 
sinuosos, flores exóticas, árvores centenárias e uma piscina de água termal. Ainda nas Furnas, conheça a zona das caldeiras através de uma 
breve caminhada. Uma área de manifestações vulcânicas diversas, com geiseres de água fervente e lama medicinal, sendo uma das mais 
espetaculares a Caldeira Pêro Botelho. Regresso a Ponta Delgada com passagem por Vila Franca do Campo, a primeira capital da ilha. Jantar 
e alojamento. 
 
3º DIA – Seg Feira 20/9   PC – PONTA DELGADA (SETE CIDADES E ESTUFA DE ANANASES) 
Pequeno-almoço. Por volta das 9h, saída para realizar uma excursão de dia inteiro a Sete Cidades e às Estufas de Ananases.Partida com 
destino ao Miradouro do Pico do Carvão para contemplar uma ampla vista sobre as montanhas do maciço das Sete Cidades e sobre o litoral 
norte e sul da ilha. A partir daqui é possível avistar uma vasta extensão de cones vulcânicos que se estendem até à Ribeira Grande e várias 
lagoas, como a Lagoa do Carvão, a Lagoa do Caldeirão Grande, a Lagoa do Peixe, a Lagoa das Achadas e a Lagoa das Éguas. Continuação do 
percurso até ao Miradouro da Vista do Rei, de onde se pode observar uma paisagem deslumbrante composta pelas Lagoas Verde e Azul, 
situadas no fundo da enorme cratera vulcânica das Sete Cidades. É um dos cartões-postais mais conhecidos dos Açores. Descendo para o 
interior da cratera, paragem no Miradouro de Santiago, para 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 hortênsias que orlam as cristas da caldeira, em contraste 
com as encostas escarpadas da cratera, constituem uma paisagem fascinante. Almoço em restaurante local. De tarde, a excursão continua 
até ao Miradouro do Escalvado para observação dos Ilhéus dos Mosteiros. Já de regresso a Ponta Delgada, última paragem na freguesia da 
Fajã de Baixo, onde estão situadas as Estufas de Ananases. Oportunidade para conhecer o modo peculiar como este fruto é cultivado nos 
Açores e para desfrutar de uma prova de licor de ananás (mediante disponibilidade do fornecedor). Regresso ao hotel. Jantar e alojamento. 
 
4º DIA – ter Feira 21/9   MP – PONTA DELGADA / FAIAL (HORTA) (voo doméstico)* 
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com destino à ilha do Faial. 
Chegada, desembarque, assistência por um representante local e transfer até ao Hotel. Passeio a pé com duração de 2 horas a começar e 
terminar no hotel com guia na vila do Faial. Jantar em restaurante local e alojamento. 
*Não inclui almoço neste dia 

5º DIA – Qua Feira 22/9  PC – FAIAL 
Pequeno-almoço. Partida, por uma estrada junto ao mar e tendo como companheira a verdejante Serra da Feteira, até Castelo Branco. 
Continuação até ao Varadouro e realização de um pequeno passeio para observação da magnífica baía com as suas termas e piscinas naturais. 
Breve visita ao Parque Florestal do Capelo. Prosseguimos até à Ponta dos Capelinhos, onde casas e campos ficaram cobertos pelas cinzas 
vulcânicas durante a histórica erupção de 1957 / 58. Visita do Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos (encerra à 2a Feira). De 
seguida, continuação até à Caldeira, na zona central da Ilha. Com 400 metros de profundidade e 2km de diâmetro, a Caldeira está rodeada 
por uma exuberante vegetação e foi classificada como reserva natural. Almoço em restaurante local. Descida até ao Miradouro da 
Espalamaca para contemplar 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. 
 
6º DIA – Qui Feira 23/9   PC – HORTA – PICO (Travessia de Ferryboat Horta - Madalena – Aprox 30 min.) 
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao cais. Formalidades de embarque e partida com destino ao Pico, desembarque, assistência 
por um representante local e saída para visita da Ilha do Pico, sede do município homónimo, e início da visita da segunda maior ilha do 
arquipélago dos Açores. Aqui encontramos a maior montanha portuguesa, um vulcão em forme de cone que se eleva a 2351 metros de 
altitude e que dá nome e fama à ilha. Passagem no povoado de Cabeço Chão e paragem nos Arcos do Cachorro para observar as magníficas 
grutas marinhas. Continuação pela zona dos “Mistérios”, extensos campos de lava, até S. Roque. Almoço em restaurante local.  A excursão 
continua através da estrada interior, atravessando a ilha até à Lagoa do Capitão e depois até às Lajes. visita do centro Baleeiro - primeiro 
local da ilha a ser povoado com visita ao Museu dos Baleeiros. Jantar e alojamento.  
 



             

 
7º DIA -  Sex Feira 24/9 PC – PICO / SÃO JORGE (DIA COMPLETO)  
Pequeno-almoço e saída em direcção ao cais para saída em ferryboat pelas 07h45 em direcção a Ilha de São Jorge com chegada prevista as 
09h05. Começamos por visitar o Miradouro das Velas, apreciando as magníficas vistas sobre a vila. Continuação até à freguesia de Ribeira do 
Nabo, com paragem na Cooperativa de Artesanato, e a Urzelina, com visita à torre desta 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. Almoço em restaurante local. Regresso pelo lado norte, passando pela freguesia do Norte Pequeno. O 
passeio continua com visita ao Miradouro da Fajã dos Cubres, Norte Grande, Miradouro da Fajã do Ouvidor (com vista para esta e para a 
Fajã da Ribeira d’Areia), Santo António, Toledo, Parque das Sete Fontes e Rosais Velas. Jantar em restaurante local. Regresso ao Pico pelas 
22h05 e chegada prevista às 00h05. Alojamento. 
 
No caso de condições atmosféricas adversas ou outro motivo que impossibilite a travessia de Ferry a visita de São Jorge será substituída pela, 

visita da Igreja de São Mateus, Casa de Rendas e a Fábrica de Queijo ou poderá ser feito um trilho denominado “Vinhas da Criação Velha”.  

8º DIA – Sabado 25/9  MP – PICO / LISBOA (voo continental) 
Pequeno-almoço. Check-out e saída para um passeio a pé com duração de 2 horas a começar e terminar no hotel com guia na vila da 
Madalena.  Almoço no hotel e em hora a combinar, transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Lisboa. 
Fim dos nossos serviços. 
 
 
Hoteis confirmados: 

- Alojamento no São Miguel Park Hotel****, ou similar  

- Alojamento no Hotel do Canal****, ou similar  

- Alojamento no Hotel Caravelas****, ou similar  

  

PREÇO DE VENDA NET P/ PAX EM DUPLO   

pacote base   1.335 € 

TAXAS  INCLUIDAS AEROPORTO     65 € 

preço total taxas incluídas   1.400 € 

 

suplemento quarto individual                        330€                    

 

-  30 lugares reservados. Taxas de Aeroporto estão sujeitas a verificação / alteração ate 21 dias antes da viagem. 
 
 
Os preços incluem: 

 Transfer de chegada e partida em todas as ilhas;   
 Estadia conforme programa: 3 noites no The Lince Hotel ou similar, 2 noites no Hotel do Canal ou similar e 2 noites no Hotel Caravelas ou similar 
 13 refeições sem bebidas em restaurante local / hotel com menus de grupo pré-determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos, 

não incluindo bebidas nem dietas especiais.  
 Todas as visitas e entradas mencionadas no programa: 

                   Meio dia de visita á cidade de Ponta Delgada (a pé)  
São Miguel - Excursão de dia-inteiro à Lagoa do Fogo e Furnas, com almoço “Cozido das Furnas”, entrada no Parque Terra 
Nostra e visita à Fábrica de chá Gorreana;  
São Miguel – Excursão de dia -inteiro às Sete Cidades e Plantação de Ananases, com almoço;  

               Faial – Visita de Meio-dia à cidade da Horta (a pé);  
Faial – Excursão de dia-inteiro à ilha do Faial com almoço e visita ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos; 

                             Bilhetes de Ferry (Horta – Madalena); 
Excursão de dia-inteiro à ilha do Pico com almoço e entrada no museu dos baleiros (a começar no cais e a terminar no Hotel 
Caravelas);   
Pico/São Jorge/Pico – Excursão de dia-inteiro à ilha de São Jorge com almoço e bilhetes de ferry (Pico – São Jorge 07h45-09h05 
|| São Jorge – Pico – 22h55 – 00h05) 

 Guia local; 
 Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de viagem e cobertura complementar Covid-19, 

conforme apólice que juntamos em anexo.   
 Assistência telefónica 24 horas; 
 Condições gerais conforme programação V. Tempo Europa. 

 
Excluindo: 

 Bebidas, extras de caráter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e todos os serviços não indicados. 
 
 
 
 
 



             

Outras Informações: 
1 – Qualquer alteração ao programa, data, número de pessoas, etc, os valores/condições estão sujeitos a alteração 
2 – O programa está de acordo com as regras da COVID-19 em vigor pelo que, caso haja alguma alteração às mesmas que resulte num aumento 
de valor, teremos de debitar a diferença. 
3 – Não inclui qualquer teste à Covid-19. 
4 – Relembramos que neste momento está em vigor nos Açores a obrigatoriedade do teste à COVID-19 até 72 horas antes do embarque, podendo 
só viajar as pessoas com resultado negativo e após a chegada e ao 6º dia, terão de efetuar um novo teste pelo que, caso se mantenha esta norma, 
o programa poderá sofrer alterações de acordo com o dia/hora que o teste for realizado. Além dos testes, as regras de etiqueta são as mesmas 
em vigor em Portugal Continental. 
 

 
- **Revisão de preços: Os preços enviados estão sujeitos a possíveis revisões face a novas regras que possam surgir, relativas a visitas, entradas, condições 
de segurança, que afectem este itinerário. 
 
- O alojamento realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou similares de 
programação Tempo. Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard.  
 
- Regras de segurança / restrições à entrada atuais (sujeitas a atualização mediante decisões das autoridades locais de cada país 
 
- Os lugares de prestação de serviço das refeições indicados nos itinerários são orientativos; os mesmos podem ser realizados noutros pontos do mesmo 
percurso e proporcionados nos Hotéis onde pernoitam ou em Restaurantes locais. 
 - Para a Europa, todos os circuitos dentro nossa programação incluindo a Croácia apenas é necessário o Bilhete de Identidade ou Passaporte, documento 
com validade mínima de 6 meses à data da chegada do circuito. Documentos com validade mínima de 6 meses à data da chegada do circuito. 
- É obrigatório o envio da cópia dos Bilhetes de Identidade / Cartão do Cidadão ou Passaporte de todos os passageiros. 
- Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de viagem ao estrangeiro 
 

  


