
Açores Encantado
Descubra um dos lugares mais bonitos de Portugal

5 dias / 4 noites



Chegada ao Aeroporto de Ponta Delgada e transfere

para o Hotel.

Resto do dia livre.

Alojamento: Marina Atlântico Hotel 4* ou similar.

Dia 1 – Ponta Delgada

Dia 2 – Ponta Delgada / Lagoa do Fogo e Furnas / Ponta Delgada

Pequeno-almoço no hotel.

Tour à Lagoa do Fogo passando pelo Pico da Barrosa,

Ribeira Grande, Miradouro de Sta Iria, Plantações de

Chá (únicas na U.E.) e o Miradouro do Pico do Ferro. O

famoso “Cozido das Furnas” é a ementa do almoço

servido num restaurante local. Depois do almoço

passeio no Parque Terra Nostra, jardim centenário, jóia

verde dos Açores, reconhecido sobretudo pela sua

riqueza e diversidade em plantas e árvores exóticas. À

tarde continua o tour pela Caldeira das Furnas onde

estão localizadas as fumarolas e retomando a estrada

que contorna a Lagoa das Furnas inicia-se o regresso a

Ponta Delgada passando por Vila Franca do Campo, a

primeira capital da ilha e da cerâmica artesanal,

paragem no Miradouro sobre a Caloura, e ainda Vila da

Lagoa. Regresso ao hotel e resto do dia livre.
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Ponta Delgada - Açores

Lagoa do Fogo - Açores

Plantações de Chá



Pequeno-almoço no hotel. Check out.

Transfere para aeroporto de Ponta Delgada. Voo para a

Terceira (40 minutos).

Chegada à ilha da Terceira, transfere para hotel e resto do

dia livre para explorar a cidade de Angra do Heroísmo.

Alojamento: Terceira Mar Hotel 4* ou similar.

Dia 3 – Ponta Delgada

Dia 4 – Terceira

Pequeno-almoço no hotel. Tour dia completo com saída

da cidade de Angra Heroísmo em direção ao Monte

Brasil, passando por Ribeirinha, Serretinha, Porto Judeu,

Porto Martins e Praia da Vitória. Retoma-se a viagem até

à Serra do Facho e Serra do Cume. Paragem para

almoço em restaurante local.

Depois de almoço, visita à Igreja mais antiga da ilha.

Retoma-se o percurso pelo interior com visita (opcional)

ao Algar do Carvão, às furnas do Enxofre e alguns

Tentaderos. Visita ao Museu dp Vinho e à famosa zona

balnear. Regresso passando por Altares, Lagoa do

Negro, Lagoa das Patas, Doze Ribeiras, St Bárbara e

Cinco Ribeiras. Em Angra do Heroísmo haverá uma

última visita à Casa dos Bordados. Resto do dia livre.
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Angra do Heroísmo - Terceira

Ilha Terceira



Pequeno-almoço no hotel e check out.

Transfere para o aeroporto.

Dia 5 – Terceira
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Incluído

Não Incluído

• Alojamento nos hotéis 4* mencionados ou similares com pequeno-

almoço incluído;

• Transfere de e para Aeroportos;

• Entrada nos monumentos mencionados;

• Dois almoços

• Voo inter ilhas.

• Pacotes de Tours Opcional

• Taxas de Cidade

• Voos & Visas

• Quaisquer itens ou assuntos não mencionados como incluídos



Podemos fornecer programas personalizados e específicos de acordo com

os seus pedidos de data, dependendo da disponibilidade dos hotéis.

O programa pode ser estendido com pré e pós noites de acordo com os

pedidos dos clientes.

O programa pode ser também fornecido a grupos a partir de 10 pax.

O check in nos hotéis é a partir das 15h00. Caso a hora de chegada não

permita ainda o check in, será dada a possibilidade de guardar a bagagem.

O check out é até às 11h00, podendo no entanto guardar a bagagem no

hotel até à hora do transfere.

Informação Útil

Açores Encantado | 6

Açores Encantado – 5 dias




