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1º Dia – 26 Setembro – Lisboa/São Miguel/Flores – Dia inteiro de visita à ilha das Flores 

Saída de Santarém às 03H00 da manhã com destino ao aeroporto de Lisboa. Assistência nas formalidades de embarque e 
partida em voo com destino à ilha de S. Miguel (Ponta Delgada). Encontro com a guia para início da Excursão à Lagoa das Sete 
Cidades. Paragem no miradouro da Vista do Rei. Descida para o interior da cratera. Vista para a lagoa de Santiago. Paragem em 
Sete Cidades. Almoço em restaurante local. Regresso a Ponta Delgada, passando ainda apela Lagoa do Canário e Pico do Carvão. 
Visita às tradicionais estufas de ananases. Jantar e alojamento no Vila Nova Hotel 4**** ou Similar. 
 

2º Dia – 27Setembro – São Miguel 

Pequeno-almoço no hotel. Encontro com a guia para início da excursão no bonito Vale das Furnas. Paragem no miradouro da 
Lagoa do Fogo. Passagem pela cidade da Ribeira Grande. Paragem no miradouro de Santa Iria, com vista para a costa Norte da 
Ilha. Visita á fábrica de chá da Gorreana. Subida ao miradouro do Pico do Ferro. Ao chegar ao vale das Furnas poderá participar 
no desenterro do “cozido na caldeira”, que será servido ao almoço. Visita ao Parque Terra Nostra e à zona das caldeiras, com 
fumarolas e nascentes de água termal e mineral. Paragem em Vila Franca do Campo, na tradicional fábrica das Queijadas da Vila. 
Regresso a Ponta Delgada. Jantar e Alojamento no Vila Nova Hotel 4**** ou Similar. 
 

3º Dia – 28 Setembro – São Miguel /Flores 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar saída para o Aeroporto de Ponta Delgada, assistência nas formalidades de 
embarque com destino à Ilha das Flores. Chegada às Flores e transfer em autocarro para almoço em restaurante local. Depois 
do almoço tempo livre no centro histórico. Situada no extremo mais ocidental do arquipélago, fazendo desta ilha o ponto mais 
ocidental da Europa, a ilha das Flores ocupa uma superfície de cerca de 143 km2 e a sua população é de, aproximadamente, 
4.000 habitantes. Transfer para o Inatel Flores 4**** ou Similar para check-in, jantar e alojamento.   
 

4º Dia – 29 Setembro – Flores / Corvo 

Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel em autocarro em direcção ao planalto central da ilha com paragem no Miradouro do 

Pico da Casinha para observação de 2 Geossítios (Pico da Sé e Vale das Ribeiras da Badanela e Além Fazenda). Visita às 7 

caldeiras vulcânicas, que estão associadas a erupções hidro magmáticas (Branca, Seca, Comprida, Negra, Lomba, Rasa e Funda), 

onde para além da observação das caldeiras também podemos observar diversas plantas endémicas dos Açores, entre elas o 

cedro do mato (Juniperus Brevifolia). Continuação do passeio em direcção à Fajã Grande, ultimo local habitado da europa, onde 

temos uma caminhada de aproximadamente 250 mts até á base da cascata do Poço do Bacalhau. Almoço em restaurante local. 

Depois do almoço, saída para o cais para travessia marítima até à Ilha do Corvo em barcos semirrígidos (conforme condições 

Voo Data Origem Destino Saída Chegada 
S4 121 26 Setembro Lisboa Ponta Delgada 06H00 07H25 

SP 502 28 Setembro Ponta Delgada  Flores 13H05 14H30 

       SP 863 30 Setembro Flores Horta 14H55 15H45 

S4 635 30 Setembro Horta Terceira 16H25 17H00 

S4 134 01 Outubro Terceira Lisboa 18h55 22h15 

AÇORES, Ilhas S. Miguel, Flores, Corvo e Terceira 

26/09 a 01/10 (5 noites/ 6 dias) 

 



 

 

Omnitur - Dept. Congressos & Incentivos 
Av. Bernardo Santareno, 43 - Loja M    2005-177 Santarém - PORTUGAL 

Phone: +351 243333828    Fax: +351 243371900    Mobile: +351 964702081 
Email: congressos@omnitur.pt    Web: www.omnitur.pt 

NIF 501 453 318                         IATA 64202390 

climáticas). Durante a viagem vista da bonita costa das Flores. A Ilha do Corvo, é considerada pela UNESCO reserva da biosfera, 

onde se encontra “a mais remota aldeia da Europa”. É constituída por um único vulcão, tem cerca de 450 habitantes. Após a 

chegada ao Corvo transporte em carrinhas ao caldeirão (caldeira vulcânica resultante do colapso do vulcão que deu origem à 

Ilha do Corvo). City tour pelo centro histórico da Vila do Corvo. Ao final do dia regresso às Flores. Jantar e alojamento no Inatel 

Flores 4**** ou Similar. 

5º Dia – 30 Setembro – Flores/ Terceira 

Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel para City Tour nas Flores com visita ao Museu. Tal como o nome indica, esta ilha é um 

paraíso floral. Há mesmo quem a chame de “Jardim Atlântico” e de “Suíça açoriana”. Almoço em restaurante local. Em hora a 

combinar saída para o Aeroporto das Flores, assistência nas formalidades de embarque com destino à Ilha Terceira, fazendo 

uma pequena escala na ilha da Horta. Transfer para o Hotel. Jantar e alojamento no Hotel Terceira Mar 4**** ou Similar. 

6º Dia – 01 Outubro  –Terceira/Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia e visita de dia inteiro na Ilha Terceira. Passagem pelo Castelo de São João 

Baptista, Pico das Cruzinhas, Monte Brasil, local onde poderá observar a cidade de Angra do Heroísmo noutra perspetiva. 

Continuação para a Praia da Vitória, o miradouro do Facho, a Serra do Cume com a sua manta de retalhos e São Sebastião onde 

encontraremos a igreja mais antiga da ilha, de estilo barroco, que no seu interior guarda alguns frescos, parcialmente 

recuperados, datados da segunda metade do séc. XVI, Baía da Salga, Porto Martins, (piscina natural). Almoço em restaurante 

local. Visita opcional ao Algar do Carvão (entrada não incluída). Passagem pela Caldeira Guilherme Moniz, Estrada do cabrito, 

Agualva, Quatro Canadas. Transfer para o aeroporto para formalidades de embarque com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa às 

22H15. Regresso a Santarém em autocarro.  

 
O preço inclui: Transporte Santarem/Lisboa/Santarem; Passagem Aérea em Voos SATA, Transporte de 20 kg de bagagem, 

Taxas de aeroporto de combustível; Transporte entre Aeroporto/Hotel/Aeroporto, Alojamento 5 noites em regime de meia-

pensão com bebidas incluídas; Excursões mencionadas no programa com acompanhamento de guia local, 5 almoços incluindo 

bebidas; Entrada no Centro de interpretação ambiental do Boqueirão; Entrada no Parque Terra Nostra; IVA, Taxas hoteleiras 

de TURISMO e serviços, Seguro Viagem, 

 

O preço não inclui: Quaisquer outros suplementos não mencionados no programa. A ordem das visitas pode sofrer alteração.   

 

Condições Gerais a consultar na nossa Agência.  

  

Mínimo 20 pessoas - Preço por pessoa em quarto Duplo   1.210 EUR 

Suplemento quarto individual   60.00 Eur  


