
Açores

VISITAS | Ilha Terceira / Facho / Biscoitos / Algar do Carvão / Angra do Heroísmo / 
São Miguel /  Lagoa das Sete Cidades / Nordeste / Povoação / Lagoa

DIA 1
CIDADE DE ORIGEM > ILHA TERCEIRA
Chegada ao aeroporto das Lages, na Ilha Terceira. Formalidades no aeroporto e receção
por um representante da Portugal Thematic Tours. Em seguida, visita à praia da Victória.
Subida ao miradouro do Facho, desde onde se pode avistar toda a cidade, a baía e o porto.
Continuaremos com visita ao centro histórico. Almoço. Saída em direção à freguesia de
Biscoitos, onde degustaremos os seus famosos vinhos no pitoresco Museu do Vinho. A visita
continua passando pelas freguesias de Altares, Raminho, Serreta, Dozes Ribeira, Santa
Bárbara e Cinco Ribeiras. Em seguida, teremos visita à fábrica de queijo mais antiga a ilha.
Ao final do dia, chegada ao hotel para jantar e alojamento.

DIA 2
ALGAR DO CARVÃO
Depois do pequeno-almoço, visita a Algar do Carvão, que é uma cratera com mais de 100
metros de profundidade. Em seguida, teremos visita à Caldeira de Guilherme Moniz, com o
título de maior caldeira do arquipélago, pois conta com 15 km de perímetro. A viagem
continua até às Furnas do Enxofre. Almoço. Pela tarde visita à Igreja de São Sebastião e
ainda uma visita panorâmica a Salgueiros e Porto Judeu. Regresso ao hotel para jantar e
alojamento.

DIA 3
ANGRA DO HEROÍSMO / SÃO MIGUEL / LAGOA DAS SETE CIDADES
Depois do pequeno-almoço, visita a Angra do Heroísmo, que é Património Mundial da
Humanidade da UNESCO e exemplo das primeiras construções europeias do século XVI.
Localiza-se em pleno atlântico e as suas ruas conservam a arquitetura de outros tempos.
Visita ao Castelo de São João Baptista, que representa a maior e a mais importante fortaleza
construída pelo Imperio Espanhol e tinha a função de guardar a cidade dos ataques
externos. Em seguida, saída em direção ao aeroporto para embarque com destino a ilha de
São Miguel. Almoço. Pela tarde, visita à Lagoa das Sete Cidades (duas lagoas, uma azul e
outra verde, no interior de uma caldeira com 12 km de perímetro). Depois, teremos a
oportunidade de efetuar um passeio num comboio turístico (a Lagarta), visitando alguns dos
pontos de maior interesse do património cultural e natural dos Açores (não incluído). No final
da tarde, chegada ao hotel, jantar e alojamento.
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DIA 4

NORDESTE / POVOAÇÃO / LAGOA

Depois do pequeno-almoço, saída para Nordeste, a região mais agreste da ilha, também

chamada a “décima ilha”, devido ao seu enorme afastamento. Pelo caminho, paragem num

lugar fascinante e único, a Ribeira dos Caldeirões. Visita à localidade Nordeste, vila tranquila e

acolhedora, com realce para o Viaduto dos Sete Arcos, construído no século XIX, e tem um

carácter singular. Almoço. Pela tarde, visita à vila de Povoação, que se estende por um vale

aberto até ao Atlântico e contornada pelas ladeiras do Planalto dos Graminhais. No regresso,

faremos uma breve paragem para conhecer Lagoa, que é a capital da cerâmica e uma

importante vila da Costa Sul. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 5

ILHA DE SÃO MIGUEL > CIDADE DE ORIGEM

Após pequeno-almoço, saída para uma excursão pela Costa Sul, passando pela vila de Lagoa.

Subida pela Serra de Água de Pau, até ao ponto mais alto, com paragem no Miradouro do Pico

da Barrosa, de onde podemos admirar a Lagoa do Fogo (cratera de um vulcão extinto), a

Caldeira Velha (piscina natural de água quente, envolta de um cenário de singular beleza) e a

Ribeira Grande. Teremos ainda oportunidade de visitar o centro da cidade e o Pico de Ferro

(paragem no miradouro). O almoço terá lugar nas furnas, para comer o famoso cozido feito nas

caldeiras. Tempo livre. No final da tarde transfere para o aeroporto, formalidades de embarque e

viagem de regresso.
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Açores | Terceira e São Miguel

CONDIÇÕES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIÊNCIAS
• Panorâmica à cidade de Praia da Vitória;

• Visita ao Museu do Vinho (em Biscoitos);

• Visita à fábrica de queijos Vaquinha;

• Visita à cratera de um vulcão inativo (Algar do 

Carvão);

• Panorâmica à vila de São Sebastião-Porto (do) 

Judeu;

• Panorâmica à cidade de Angra do Heroísmo;

• Visita à Lagoa das 7 Cidades;

• Visita à Lagoa do Fogo;

• Visita à Caldeira Velha.

PROGRAMA À MEDIDA
Possibilidade de realizar programa para grupos 

mais reduzidos, com transporte de acordo com 

numero de participantes. Consulte preços e 

condições.

INCLUÍDO
• Voo desde o continente até à Ilha Terceira; 

• Voo desde a Ilha Terceira à Ilha de São Miguel;

• Voo desde a Ilha de São Miguel ao continente;

• Hotel 4* (4 noites);

• 4 Almoços tradicionais;

• 4 Jantares no Hotel;

• 1 Almoço típico (cozido dos açores);

• Entrada no Museu do Vinho;

• Entrada na Fábrica de Queijos Vaquinha;

• Nota: em todas as refeições estão incluídas 

bebidas (água e vinho);

• Seguro de viagem (Seguro básico + cobertura 

especial COVID-19);

• Taxas de alojamento;

• 1 Gratuitidade em quarto duplo por cada 20 

pagantes.

NÃO INCLUÍDO
• Suplemento individual;

• Almoços ou jantares não especificados no 

programa;

• Outras bebidas não especificadas no 

programa;

• Nenhum serviço que não esteja especificado 

no programa.

A SUA SEGURANÇA É ESSENCIAL, SEGURO DE VIAGEM INCLUIÍDO.
Medidas de prevenção e higienização em todas as viagens.
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