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1º DIA LISBOA OU PORTO / SÃO MIGUEL
Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da 
partida, para formalidades de embarque. Partida em 
voo regular direto da TAP Air Portugal com destino à 
Ilha de São Miguel. Chegada ao aeroporto de Ponta Del-
gada e desembarque assistido pelos nossos represen-
tantes locais. Transporte ao Hotel The Lince Azores 
**** ou similar. Tempo livre para atividades de gosto 
pessoal ou participação em passeios opcionais, a infor-
mar localmente. Alojamento.

2º DIA SÃO MIGUEL – PROGRAMA DE OBSERVAÇÃO DE 
CETÁCEOS
Pequeno-almoço no hotel. Pelas 08h30, comparência 
- para “briefing” geral - nas instalações da nossa em-
presa de turismo ativo, na marina de Ponta Delgada*. 
Partida, em barco próprio, para programa de observa-
ção de cetáceos no oceano aberto. O programa tem a 
duração de cerca de 3 horas, e o itinerário preciso de-
pende da localização dos cetáceos em cada dia, embo-
ra frequentemente ocorra ao longo da costa sul de São 
Miguel. Os Açores são considerados dos melhores lo-
cais do mundo para a observação de cetáceos (baleias 
e golfinhos); mais de duas dezenas de espécies são 
regularmente avistadas nas águas em redor das ilhas 
ao longo do ano. Regresso à marina de Ponta Delgada. 
Resto do dia livre para atividades de gosto pessoal ou 
participação em passeios opcionais, a informar local-
mente. Alojamento. 
*Futurismo – Portas do Mar – Loja 26

SÃO MIGUEL 

• Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em voos 
da TAP Air Portugal, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por 
passageiro, até 23kg;

• Estadia de 4 noites na ilha de São Miguel em regime de alojamento e 
pequeno-almoço.

•  2 Almoços conforme itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas mencio-

nadas no itinerário;
• Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
• Assistência pelo nosso representante local;
• Seguro Viagens Ilhas - capital de € 15.000*;
• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviços;
• Taxas de aviação - € 30 (voos diretos).

* Seguros complementares pág. 34

O PREÇO INCLUI
Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 30 (voos diretos). Nota: valores das taxas de aviação, sujeitos a alteração. Preço da criança (2-11 anos), 
compartilhando o quarto com dois adultos. Os preços estão baseados em voos diretos da TAP Air Portugal, (na classe O), de Lisboa ou Porto. Saída de Faro, via Lisboa: 
consulte-nos – Lugares limitados.

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVIDUAL CRIANÇA 2-6 anos CRIANÇA 7-11 anos 

Todas as datas de partida € 580 € 680 € 270 € 360

3º DIA SÃO MIGUEL – SETE CIDADES E LAGOA DO FOGO: 
CIRCUITO TODO-OTERRENO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar local-
mente, encontro na entrada do hotel e início circuito 
de dia inteiro em veículo todo-o-terreno, com almoço 
incluído. Seguindo sobretudo por vias alternativas e 
menos exploradas, o circuito dá a conhecer algumas 
das mais exóticas lagoas das zonas oeste e central 
de São Miguel: além da Lagoa das Sete Cidades, visi-
ta também à Lagoa de Santiago, à Lagoa do Canário e 
outras. Calcorreando este complexo vulcânico, em par-
te por caminhos de terra batida, inacessíveis aos mais 
tradicionais meios de transporte, pode visitar-se a zona 
das Cumeeiras, a península da Lagoa das Sete Cidades, 
entre outras paisagens exóticas. De tarde, numa via-
gem que combina montanha e planície, e que se orienta 
mais para o geoturismo, deixe-se envolver na natureza 
intocada pela mão humana, visitando zonas de reserva 
natural, como a da Lagoa do Fogo (cratera de colapso), 
escondida no coração da ilha. Na Caldeira Velha, monu-
mento natural regional, com uma fumarola e cascata 
de água férrea, haverá tempo disponível para um rela-
xante banho em águas tépidas, envolto numa natureza 
de cariz tropical. Regresso ao hotel passando por zonas 
de interesse geológico e vulcânico. Alojamento.

4º DIA SÃO MIGUEL – FURNAS: CIRCUITO EM CARRINHA 
COM PASSEIO PEDESTRE NA LAGOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar local-
mente, encontro na entrada do hotel e início de circuito 
de dia inteiro, com almoço incluído. Percurso pelo lado 
sul da ilha até à zona das Furnas. Passeio pedestre* 
junto das margens da lagoa das Furnas, para diferen-
tes perspetivas da paisagem envolvente, terminando 
na zona das fumarolas da lagoa, onde se confeciona o 

conhecido “Cozido das Furnas”, unicamente a partir do 
calor e do vapor da terra. O “Cozido” será servido ao al-
moço, em restaurante local. Visita ao Vale das Furnas, 
onde a exuberância da vegetação contrasta com o va-
por das fumarolas. Visitará a pé, o Parque Terra Nostra, 
um dos mais ricos e exuberantes jardins exóticos da Eu-
ropa, com possibilidade de banho na piscina termal de 
águas férreas. Paragem na zona das “Caldeiras” (fuma-
rolas das Furnas), manifestações vulcânicas ímpares, 
num local de elevado interesse geológico. No regresso 
pela costa Norte, paragem no Miradouro do Pico do Fer-
ro e visita às únicas plantações de chá da Europa com 
prova de chá na Fábrica Gorreana. Alojamento. 
*Informação sobre o percurso pedestre: Extensão: cerca de 
5 Km; Duração: aproximadamente 1h30; Nível de dificulda-
de: Baixo.

5º DIA SÃO MIGUEL / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre. Em hora a infor-
mar localmente, transporte para o aeroporto de Ponta 
Delgada. Formalidades de embarque e partida em voo 
regular da TAP Air Portugal, com destino a Lisboa ou 
Porto. Chegada ao aeroporto de destino. FIM DA VIA-
GEM

DATAS DE PARTIDA

CIRCUITO CLÁSSICO

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS • LAGOA DAS 
SETE CIDADES • LAGOA DO FOGO • LAGOA DAS 
FURNAS

NATUREZA VIVA

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS

Partidas diárias de 1 março a 15 dezembro

NOTAS IMPORTANTES
• Os preços apresentados são para o mínimo de 2 participantes. No caso de 

haver um só participante, estará sujeito a um suplemento para viagem 
individual. Favor consulte-nos..

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

5 DIAS 2 REFEIÇÕES

4 VISITAS 4 P. ALMOÇOS

S. MIGUELLAGOA 
SETE CIDADES

LAGOA FOGO

PONTA
DELGADA

LAGOA FURNAS

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO

• Passeio de 3 horas para observação de cetá-
ceos 

• Na Caldeira Velha, tempo para um relaxante 
banho em águas tépidas

• Passeio pedestre na Lagoa das Furnas
• Almoço de “Cozido das Furnas” 
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