Voo
S4 121
SP 570

Data
16 Abril
18 Abril

Origem
Lisboa
Horta

Destino
Horta
Lisboa

Saída
08h00
17H35

Chegada
09H45
21H00

16 Abril - Partida para o aeroporto de Lisboa. Chegada e assistência nas
formalidades de embarque. Chegada à ilha do Faial, vôo SATA, S4 151 às
09h45, assistência e saída para excursão de dia inteiro com almoço ao
Vulcão dos Capelinhos e Caldeira.
Com partida do aeroporto, passando pelo centro da cidade da Horta, tão
característica pela sua marina cosmopolita, ponto de encontro de iates
vindos de todo o mundo, nas suas travessias transatlânticas.
Paragem no Miradouro da Espalamaca, ponto panorâmico sobre a
Horta, a marina e arredores.
Chegada à Caldeira na parte central da Ilha, uma das mais bonitas
paisagens da Ilha e reserva natural devido à sua vegetação.
Continuação em direcção aos Capelinhos, resultante da erupção
vulcânica ocorrida junto à Costa em 1957/58.
Almoço em restaurante local com bebidas incluidas.
Regresso à Horta, passando ao longo da costa com paragem na Ponta
Furada.
Chegada ao Hotel às 17H30
Jantar e alojamento no Hotel Horta ****
17 Abril – Dia Inteiro Ilha do Pico – Com inicio e término no Faial –
incluindo bilhetes de barco HOR-MAD-HOR- com almoço incluído
Pequeno-almoço no hotel. Saída do Cais da Horta de barco para a Ilha
do Pico.
Chegada à Madalena e início da volta à ilha.
Paragem nos Arcos do Cachorro, impressionante conjunto de grutas
marinhas onde o mar proporciona um espetáculo ímpar de som e cor.
Continuação pela zona dos Mistérios, restos de antigas erupções.
Depois do almoço, visita facultativa ao Museu dos Baleeiros.
No regresso à Madalena, paragem para visita de Exposição de
Artesanato e Fábrica de Queijo.
Regresso à Madalena para embarque na lancha em direcção à Ilha do
Faial.
Chegada à Horta cerca de meia hora depois.
Jantar e alojamento no Hotel Horta ****

Cidade da Horta

Montanha do Pico

Paisagem Cultural da Vinha

Sete Cidades

Estufas Ananases

18 Abril – Meio Dia City Tour Horta “a pé” com almoço.
Saída do Hotel em direção ao interior da cidade, neste percurso,
podemos ver a famosa arquitetura de influência americana do séc.
XVIII e XIX. A primeira paragem será feita junto ao antigo Forte de
Santa Cruz, edifício do séc. XVI, e também do antigo portinho da
Horta, onde hoje se encontra o Largo do Infante. Na continuação
para o interior da cidade, podemos apreciar a calçada tradicional
com motivos flamengos e marítimos. No coração da cidade, paragem
para visita do Museu da Horta, conhecido pela sua exposição de arte
Sacra e de trabalhos em miolo de figueira. De seguida visita ao
mercado da Horta, local de paragem quase obrigatória, pois neste
local podemos apreciar os produtos do Faial, mas também da vizinha
ilha do Pico, devido à tradição secular das vendedoras de fruta que
diariamente passam o canal para ali venderem os seus produtos. No
regresso ao hotel, visita à marina da Horta, local onde vemos os
testemunhos/marcas deixadas por todos os iatistas que por ali
passam. Já na reta final, paragem no famoso Bar Peter Café Sport
para visita ao magnífico museu de trabalhos em osso e dentes de
Cachalote.
Regresso ao Hotel.
Almoço no Hotel com bebidas incluídas
Transfere de Saída do Hotel para Aeroporto
Em hora a determinar transfere de saída do Hotel Horta **** para o
aeroporto.
Formalidade de embarque e regresso a Lisboa no vôo SATA, S4 152
às 17h35 com chegada prevista a Lisboa às 21:00h.
Mínimo 30 pessoas – Preço por pessoa em quarto Duplo

650.00 Eur

Suplemento quarto individual

60.00 Eur

Lagoa do Fogo

Lagoa do Fogo

Caldeira Velha

Preço inclui: - Transporte Santarém/Aeroporto/Santarém;

- Passagem aérea com A Companhia Aérea Sata incluindo taxas de aeroporto e 23 Kg de
bagagem de porão;
Plantações Ananases
( valor das taxas de aeroporto sujeito a alteração a confirmar à data de emissão das
Passagens Aéreas);
Alojamento no Hotel Horta**** por 2 noites com pequeno-almoço incluído;
2 Jantares no hotel com bebidas incluídas (16/04 e 17/04)
1 Almoço no hotel com bebidas incluídas – 18/04
Transfer de Saída;
Exc. Dia inteiro Vulcão dos Capelinhos e Caldeira com almoço a começar no aeroporto;
Exc. Dia Inteiro Ilha do Pico – Com início e término no Faial – incluindo bilhetes de barco
HOR-MAD-HOR- com almoço e bebidas incluído – entrada museu dos Baleeiros;
Exc. Meio dia Walking tour á cidade da Horta com guia acompanhante;
Seguro de viagem.

