
S4 151 13 JUNHO          LISBOA/HORTA                       08:00H/09:45H 

SP 433 15 JUNHO          PICO/ PONTA DELGADA        16:25H/17:15H 

S4 126  17 JUNHO         PONTA DELGADA/LISBOA     17:55H/21:05H 

 13 Junho - Chegada à ilha do Faial, voo SATA, S4 151 às 09h45, assistência e saída para 
excursão de dia inteiro com almoço ao Vulcão dos Capelinhos e Caldeira. 
Saindo do aeroporto em direção aos Capelinhos, resultante da erupção vulcânica 
ocorrida junto à Costa em 1957/58. 
Almoço em restaurante local. 
Após o almoço, o tour continua para a Caldeira, uma enorme Cratera situada na parte 
central da Ilha, uma das mais bonitas paisagens da Ilha e reserva natural devido à sua 
vegetação.  
No regresso á Horta paragem no Miradouro da Espalamaca, ponto panorâmico sobre 
a Horta, a marina e arredores. Formalidades de check in. 
Jantar e alojamento no Hotel Horta **** 
 

 

Vulcão dos Capelinhos 

14 Junho – Pequeno-almoço no hotel. Faial/Pico/Cais – Transporte do Hotel Horta 
em direção ao cais da Horta.  
Viagem de barco até à ilha do Pico, com a duração de, aproximadamente, meia hora.  
Excursão de dia inteiro à ilha do Pico com visita ao Museu dos Baleeiros - Chegada à 
Madalena e início da volta à ilha. Paragem nos Arcos do Cachorro, impressionante 
conjunto de grutas marinhas, proporcionando um espetáculo ímpar de som e cor. 
Continuação pela zona dos Mistérios, restos de antigas erupções vulcânicas. De S. 
Roque, o percurso continua por estrada do interior, atravessando a Ilha para Sul, área 
de exuberante vegetação, onde sobressaem as espécies endémicas do cedro vinhático 
e loureiro. Almoço em rota (com bebidas incluídas).  
Depois do almoço, visita ao Museu dos Baleeiros.  
No regresso à Madalena, paragem para visita de Exposição de Artesanato.  
Regresso ao hotel na Madalena. Formalidades de check in. 
Jantar e alojamento no Hotel Caravelas **** 
 
   

Montanha do Pico 

Arcos do Cachorro 

Paisagem Cultural da Vinha 

15Junho - Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente partida voo 
SATA às 16h25 com destino a São Miguel. Chegada às 17h15, assistência e transfer 
do aeroporto para o hotel. Formalidades de check-in. 

 
 

Jantar e alojamento no Hotel VIP Executive ****  

Sete Cidades 

Cidade da Horta 

Estufas Ananases 

Parque Terra Nostra 

16 Junho - Pequeno-almoço no hotel. Excursão de dia inteiro às Furnas e Lagoa do 
Fogo com almoço Cozido. 
Encontro com o guia. Paragem em Vila Franca do Campo - primeira capital da ilha, para 
experimentar as conhecidas Queijadas da Vila (opcional). Após a paragem, 
continuação para as Furnas visita das “Caldeiras” (Fumarolas das Furnas) fenómeno 
vulcânico com características únicas. De seguida visita do Parque Terra Nostra (com 
possibilidade de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 35 graus). Almoço 
de Cozido no restaurante Tony´s. Após o almoço continuação do percurso, em direção 
à Povoação, na parte Sudeste da ilha, local de desembarque dos primeiros 
navegadores Portugueses .Visita da zona ribeirinha. 

Cozido 



Lagoa do Fogo 

 17 Junho - Pequeno-almoço no Hotel. Partida para visita de meio dia à Lagoa do 
Fogo e Caldeira Velha. Partida às 09:30h, em direção à Costa Norte, para visita da 
Ribeira Grande e seus arredores. Breve paragem na Ribeira Seca para visita dum 
fontanário renascentista que juntamente com o povoado, foi destruido pela 
erupção vulcânica de 1563. 
Continuação do percurso até á Ribeira Grande onde se pode admirar o seu 
casario dos séc.XVII e XVIII. Visita dos principais monumentos da cidade. 
Continuação pela estrada montanhosa da Lagoa do Fogo, pela Encosta Norte do 
Pico da Barrosa. Paragem no miradouro para admirar o maravilhoso lago e as 
suas margens, avistando igualmente uma extensa zona da Costa Norte e o mar 
pelo lado Sul. Descida da montanha em direção à Vila da Lagoa por uma estrada 
donde se avista o maciço das Sete Cidades e a orla maritima Norte e Sul. Paragem 
na Vila da Lagoa para visita da cerâmica onde se fabricam as típicas loiças 
regionais. Regresso pelas 12:30h.Almoço em restaurante local em Ponta Delgada 
(Ementa:Couvert, sopa, prato de peixe ou carne, sobremesa, bebidas e café). 
Após o almoço, partida para excursão de meio-dia às Sete Cidades e Plantações 
de Ananases a terminar no aeroporto. Partida com destino a visita das 
Plantações de Ananases em estufa, onde se poderá observar como este fruto 
tropical é cultivado. 
Continuação á zona mais ocidental da ilha, onde se situa o Maciço Montanhoso 
das Sete Cidades e os seus belos lagos. Percurso través da Estrada Sudoeste, ao 
longo da costa, zona de pastagens em vários tons de verde contrastando com o 
gado caracteristico destas ilhas. Chegada e paragem no Miradouro da Vista do 
Rei, um dos pontos mais importantes e de onde se observa o magnifico conjunto 
dos Lagos Verde e Azul e da enorme cratera que os envolve. 
Regresso a Pota Delgada pela estrada de montanha, situada na zona noroeste, 
com paragem no Pico do Carvão, onde se avistam as costas Norte e Sula da ilha. 
Regresso ao aeroporto, partida vô o ás 17:55 com destino a Lisboa. 
 

Mínimo 45 pessoas       PREÇO POR PESSOA EM DUPLO            Suplemento Single 
 

  906.50 €                                 140.00 € 

Preço incluI: 
•Transferes de chegada e partida em todas as ilhas, Alojamento 1 noite de alojamento e pequeno-almoço no Hotel Horta 
**** ;Alojamento 1 noite de alojamento e pequeno-almoço Hotel Caravelas **** 
;Alojamento 2 noites de alojamento e pequeno-almoço no Hotel VIP Executive **** ;1 Jantar com bebidas incluídas no 
Hotel Horta + 1 jantar com bebidas incluídas no Hotel Caravelas + 2 jantares com bebidas incluídas no Hotel VIP Executive; 
Exc. Vulcão dos Capelinhos e Caldeira a iniciar no aeroporto com almoço a terminar no hotel;Transporte Hotel /Cais da 
Horta;Lancha Horta/Pico;Exc. FD Pico com almoço a começar no cais da Madalena + Museu dos Baleeiros; Exc. FD Furnas e 
Nordeste com almoço “Cozido” + Parque Terra Nostra; 
Exc. FD Lagoa do Fogo mais almoço restaurante local (Ponta Delgada) + Meio dia  Sete Cidades a terminar no aeroporto; 
guia local;Todas as entradas previstas no programa; Seguro de viagem. 
 

Continuação para a Ponta da Madrugada, um dos mais agradáveis Miradouros da 
Ilha, sobranceiro ao mar. A excursão continua para a Vila do 
Nordeste.Continuação da excursão através de várias freguesias inseridas numa 
diferente paisagem, no Sopé do Pico da Vara, a montanha mais alta da ilha. 
Regresso a Ponta Delgada pelo lado norte da ilha com chegada ao hotel cerca das 
18h00. Jantar e alojamento no hotel Vip Executive ****. 

Nordeste 

Lagoa do Fogo 

Caldeira Velha 

Sete Cidades 

Plantações Ananases 


