
             

 

 

 

 

 

 

1º DIA – ORIGEM – PORTO – SÃO MIGUEL 

Saída dos locais e hora indicados em direcção ao aeroporto. Formalidade de embarque e partida com destino a São Miguel. Formalidades de 

desembarque. Transferes até ao hotel. Chegada e check-in. Alojamento. 

 
2º DIA – ESTUFAS DE ANANASES E LAGOAS DAS SETE CIDADES 

Pequeno-almoço no hotel. Excursão dia inteiro estufas ananases e Lagoas de sete cidades. Início de visitas às Estufas de 

Ananases, nos arredores de Ponta Delgada com observação das várias fases de crescimento deste fruto e prova do seu 

delicioso sabor e de seus licores. Saída de Ponta Delgada, subida pelo interior da ilha com paragem no miradouro do Pico do 

Carvão, Seguida para a Lagoa do Canário. Paragem no Miradouro do Canário para visualização das lagoas rasa e santiago. 

Seguida até à Vista do Rei e paragem para avistarmos a Caldeira das Sete Cidades com as Lagoas Verde e Azul, situada 

na Zona Ocidental da Ilha, considerada paisagem protegida e uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal. Descida até ao 

miradouro Cerrado das Freiras. Contemplação da Lagoa de Santiago. Chegada à Vila das Sete Cidades. Paragem para 

almoço (Incluído). Passeio pela vila. Regresso pela Várzea. Paragem em fábrica de Produtos regionais para pequena 

degustação. Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

 
3º Dia – FURNAS 

Pequeno-almoço no hotel e início excursão dia inteiro às Furnas. Ao longo da costa sul da ilha, paragem em Vila Franca do 

Campo - primeira capital da ilha paragem. Paragem nas fumarolas para observação de retirada do famoso cozido. Descida 

até à vila e almoço (incluído) em restaurante local, seguido de um relaxante passeio pela típica vila das Furnas e visita das 

nascentes de água quente, fenómeno vulcânico único no mundo. Saída pela zona norte e paragem no Miradouro Pico do 

Ferro, de onde podemos observar a mais antiga cratera vulcânica, a Lagoa das Furnas. Segue-se a visita a uma plantação de 

chá e paragem no miradouro de Santa Iria. Subida ao Pico da Barrosa para contemplação da Lagoa do Fogo. Regresso a 

Ponta Delgada. Jantar e alojamento no hotel. 

 
4º DIA – LAGOA DO FOGO E CIDADE DA RIBEIRA GRANDE – PONTA DELGADA 

Pequeno-almoço hotel e check-out hotel. Inicio excursão dia inteiro Lagoa Fogo e cidade da Ribeira Grande. Visita à cidade 

da Lagoa com paragem na Fábrica da Cerâmica Vieira. Subida até ao Pico da Barrosa onde pode-se contemplar a vista da 

Lagoa do Fogo (uma das 7 Maravilhas Praias de Portugal). Descendo pela costa norte paragem na Caldeira Velha para 

observação da sua fauna endémica. Almoço em restaurante local (incluído). Visita a pé aos pontos mais importantes da 

cidade da Ribeira Grande, com visita à Fábrica de Licores da Mulher do Capote. Regresso a Ponta Delgada. Jantar e 

alojamento 

 
5º DIA – PONTA DELGADA – PORTO – ORIGEM  

Pequeno-almoço no hotel. Transfere de saída até aeroporto. Formalidades de embarque com destino ao Porto. Chegada e início da viagem de 

regresso aos nossos locais de origem. Fim dos nossos serviços.  

 

 

O preço inclui: Passagem aérea, transferes como o descritivo, alojamento em hotel conforme indicado, refeições indicadas no itinerário, excursões indicadas no 
programa com guia, IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviços, seguro de viagem.  
O Preço não Inclui: Telefonema, lavagens de roupa e demais extras de carácter pessoal e tudo o que não esteja devidamente especificado como incluído no 
programa. 
NOTA: Preços e serviços sujeitos a disponibilidade no ato da reserva com um mínimo de 30 participantes.  

 


