
18 NORTRAVEL, Operador de Confiança

8 DIAS 5 REFEIÇÕES

8 VISITAS 7 P. A. BUFFET

SÃO MIGUEL

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

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 ou Azores 
Airlines com destino à Ilha de São Miguel. Chegada ao 
aeroporto de Ponta Delgada e desembarque assistido 
pelos nossos representantes locais. Transporte ao 
Hotel The Lince Azores ****, ou similar. Restante 
tempo livre para atividades de gosto pessoal ou parti-
cipação em passeios opcionais, a informar localmente. 
Alojamento.

2º DIA SÃO MIGUEL – CIRCUITO DE CIDADE – GRUTA DO 
CARVÃO E PLANTAÇÃO DE ANANÁS
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar local-
mente, encontro no hotel e início da visita guiada à ci-
dade de Ponta Delgada, para se observar e conhecer 
a história e importância de diversos monumentos e 
sítios, bem como os hábitos da população local. Desta-
que para o Mercado da Graça, Igreja Matriz de São Se-
bastião, Portas da Cidade, Câmara Municipal (exterior), 
Igreja do Convento da Esperança (Santuário do Santo 
Cristo), Campo de São Francisco, Forte de São Brás e 
Jardim António Borges*. Almoço em restaurante lo-
cal. De tarde conhecemos, nas imediações da cidade 
a Gruta do Carvão, um interessante túnel de lava, par-
cialmente visitável, e uma plantação de ananás, com 
explicação sobre a cultura deste fruto exótico na ilha 
de São Miguel, e prova de licor no local. Regresso ao 
hotel. Alojamento.
*Quando o dia da visita coincida com o dia de encerramento 
de algum monumento, com feriado, ou não for possível por 
motivos de força maior, o guia proporá visitas alternativas, 
dentro da cidade. 

3º DIA SÃO MIGUEL – OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS E 
ILHÉU DE VILA FRANCA
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 
depende da localização dos cetáceos em cada dia, em-
bora frequentemente ocorra ao longo da costa sul de 
São Miguel. Os Açores são considerados dos melhores 
locais do mundo para a observação de cetáceos (ba-
leias e golfinhos); mais de 2 dezenas de espécies são 
regularmente avistadas nas águas em redor das ilhas 
ao longo do ano. Paragem em Vila Franca do Campo, a 
primeira capital da ilha, para almoço em restaurante 
local. À tarde visita ao “Ilhéu da Vila”**, que correspon-
de aos vestígios de uma cratera vulcânica. Classificado 
como Reserva Natural, dista cerca de 1,2 km da costa 
sul de São Miguel, e encontram-se ali curiosas forma-
ções vulcânicas, aves migratórias e plantas endémicas 
de região. A sua forma semi-circular faz lembrar uma 
gigante piscina natural, onde poderá tomar banho e 
praticar snorkeling. Regresso à marina de Ponta Del-
gada. Alojamento.
* Futurismo – Portas do Mar, Loja 26
** O ilhéu de Vila Franca do Campo está aberto de 15 de 
junho a 15 de setembro. Para viagens noutras datas a ati-
vidade alternativa à tarde é um passeio pedestre à Praia 
da Viola Extensão: 5 km; Duração: aproximadamente 2h00; 
Nível de Dificuldade: Baixo.

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 
almoço, em restaurante local. Visita ao Vale das Fur-
nas, onde a exuberância da vegetação contrasta com 
o vapor das fumarolas. Visitará a pé, o Parque Terra 
Nostra, um dos mais ricos e exuberantes jardins exóti-
cos da Europa, com possibilidade de banho na piscina 
termal de águas férreas. Paragem na zona das “Caldei-
ras” (fumarolas das Furnas), manifestações vulcânicas 
ímpares, num local de elevado interesse geológico. No 
regresso pela costa Norte, paragem no Miradouro do 
Pico do Ferro e visita às únicas plantações de chá da 
Europa com prova de chá na Fábrica de Chá Gorreana. 
Alojamento.
*Informação sobre o percurso pedestre: Extensão: 5 km; 
Duração: aproximadamente 1h30; Nível de Dificuldade: 
Baixo.

5º DIA SÃO MIGUEL – SETE CIDADES: PASSEIO NA 
CUMEEIRA E CIRCUITO AOS MOSTEIROS E FERRARIA
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, pela zona oeste de 
São Miguel. Após uma vista panorâmica da Lagoa das 
Sete Cidades, uma das mais afamadas e lendárias dos 
Açores, a partir da Vista do Rei, início de passeio pedes-
tre ao longo da Cumeeira Pequena das Sete Cidades*. 
Oportunidade de conhecer mais sobre a flora, a fauna e 
as tradições deste local. Almoço pic-nic junto da Lagoa 
das Sete Cidades. De tarde, circuito em veículo todo-o-
-terreno ao longo do litoral oeste da ilha, pela freguesia 
piscatória e balnear dos Mosteiros e localidade da Fer-
raria, com possibilidade de banho numa piscina natural 
no mar, aquecida por uma nascente de água termal. 
Regresso ao hotel. Alojamento.
* Informação sobre a caminhada: Extensão: 7 km; Duração: 
2:00h aproximadamente; Nível de Dificuldade: Baixo.
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CIRCUITO CLÁSSICO

PONTA DELGADA • OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS • LAGOA DAS FURNAS 
LAGOA DAS SETE CIDADES • LAGOA DO FOGO  • NORDESTE

•  Passagem aérea, classe económica, para os percursos indicados em 
voos da TAP Air Portugal ou Azores Airlines, com direito ao transpor-
te de 1 peça por passageiro até 23Kg; 

• Estadia de 7 noites na ilha de São Miguel em regime de alojamento e 
pequeno-almoço.

• 5 almoços conforme itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas men-

cionadas no itinerário;
• Transporte do aeroporto aos 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 NOTAS

DATAS DE PARTIDA

6º DIA SÃO MIGUEL – LAGOA DO FOGO: CIRCUITO TODO-O-
-TERRENO
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades 
de gosto pessoal ou participação em passeios opcionais, 
a informar localmente. De tarde, circuito em todo-o-ter-
reno, num percurso que combina montanha e planície. 
Passagem pela cidade da Ribeira Grande, caraterizada 
por uma arquitetura de influência barroca, paragem nas 
“Caldeiras da Ribeira Grande”, um pequeno conjunto de 
fumarolas, e visita à “Caldeira Velha”, um local de exube-
rante vegetação, com uma fumarola e uma cascata de 
águas tépidas que convidam ao banho (tempo disponível 
para banho). Terá a oportunidade de se envolver na na-
tureza intocada pela mão humana em zonas de reserva 
natural da Lagoa do Fogo, escondida no coração da ilha. 
Regresso ao hotel e alojamento.

7º DIA SÃO MIGUEL – CONCELHO DO NORDESTE: CIRCUITO 
TODO-O-TERRENO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, encontro 
na entrada do hotel e início do programa, num circuito até 
à parte mais remota da ilha, durante muito tempo conhe-
cida como “a décima ilha”. Num dia repleto de emoção, 
passagem pelas costas norte e sul de São Miguel e visita 
a alguns dos miradouros mais emblemáticos, incluindo o 
Salto do Cavalo, Serra da Tronqueira, Planalto dos Gra-
minhais e Ribeira dos Caldeirões. Além das paisagens 
soberbas sobre o oceano e a ilha, aqui pode encontrar-se 
vegetação luxuriante, com espécies endémicas locais, 
cascatas, formações e fenómenos vulcânicos. Almoço 
incluído em restaurante local durante o circuito. Ao fim 
da tarde, regresso ao hotel. Alojamento. 

8º 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 ou Azores Airlines, com des-
tino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto de destino. 
FIM DA VIAGEM.

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS

• 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. 

• As condições atmosféricas ou o estado do mar poderão condicionar as 
atividades nos dias mencionados, cuja ordem poderá ser alterada para 
um melhor aproveitamento da estada.

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.

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

Todas as datas de partida € 970 € 1.150 € 420 € 580

Partidas diárias de 1 março a 20 dezembro

SÃO MIGUEL

S. MIGUELLAGOA 
SETE CIDADES

LAGOA FOGO

PONTA
DELGADA

LAGOA FURNAS

NORDESTE

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO

• Passeio de 3 horas para observação de cetá-
ceos 

• Almoço pic-nic junto da lagoa das Sete Cidades
• Tempo para usufruir de uma piscina natural 

no mar, aquecida por uma nascente de água 
termal.

• Circuito em todo-o-terreno 
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