Açores
Lugares Garantidos
Partida do Porto

5 Dias / 4 Noites

Programa Santo Cristo – Ilha de São Miguel
Voos
S4 173 05MAY OPOPDL 1245 1410
S4 172 09MAY PDLOPO 0845 1155
1º Dia 05-05-2018 - Porto |São Miguel – Meio dia Sete Cidades (Lanche / Jantar)
Comparência no aeroporto do Porto para formalidades de embarque com destino à ilha de São Miguel. Chegada, assistência pelo guia
Turangra. Ligeiro lanche em restaurante local, Início de excursão com visita a uma Plantação de Ananases em estufa, com observação
das várias fases de crescimento deste fruto e prova do seu delicioso licor, Pico do Carvão, Vista do Rei (vista sobre a Lagoa das Sete
Cidades), Lagoa do Santiago, Freguesia das Sete Cidades e Mosteiros. Regresso a Ponta Delgada. Jantar no Hotel.
2º Dia 06-05-2018 - São Miguel – Dia dia Livre de carácter pessoal para assistir as festas do senhor santo Cristo
(Jantar)
Pequeno-almoço no hotel.
Dia Livre de carácter pessoal para assistir as festas do Senhor Santo Cristo.
Transfere sem guia para a cidade as 9:00h - 9:30h, transfere da cidade para o hotel 19:00 - 19:30. (localmente o tour líder combina
com o motorista. Jantar no Hotel.
3º Dia 07-05-2018 - São Miguel – Dia Inteiro Ribeira Grande e Lagoa do Fogo (Almoço / Jantar)
Pequeno-almoço no hotel.
Início do tour, com visita à cidade da Lagoa, paragem na Fábrica da Cerâmica Vieira única dos açores com sua parte de olaria e fabrico
de cerâmica, subida ao Pico da Barrosa onde podem contemplar a vista da Lagoa do Fogo (uma das 7 Maravilhas Praias de Portugal).
Descendo pela costa norte paragem no Monumento Natural e Regional da Caldeira Velha com observação da sua fauna endémica.
Almoço em restaurante local. Continuação da visita a pé aos pontos mais interessantes da cidade da Ribeira Grande, com Prova de
Licores. Jantar no Hotel.
4º Dia 08-05-2018 - São Miguel – Dia Inteiro Furnas (Almoço / Jantar)
Pequeno-almoço no hotel.
Início de excursão em direção à Vila da Vila Franca do Campo. Pequena paragem para prova das famosas queijadas da Vila. De
seguida continuação da visita em direção às Furnas com visita e passeio ao Parque Terra Nostra onde podem observar o fascinante
Jardim Botânico, mundialmente conhecido. Continuação até à Lagoa das Furnas para observação do famoso cozido, com nome desta
localidade, sendo este o almoço do dia. Continuação da visita ao Miradouro do Ferro, Fábrica do Chá Gorreana e Miradouro Stª Iria.
Regresso a Ponta Delgada. Jantar no Hotel.
5º Dia 09-05-2018 - São Miguel |Porto – Transporte saída
Pequeno-almoço no hotel.
Transporte para o aeroporto, para formalidades de embarque com destino ao Porto.
Fim da Viagem.

**Qualquer excursão poderá ser alterada localmente pelo guia Turangra, garantindo os pontos principais indicados nas descrições acima.**

PVP
Vip Executive Azores ****

Em Duplo Em Single Cama Extra Chd(*)
674€

781€

473€

(*) 3º Pax em cama extra sujeita a disponibilidade. Crianças 2 aos 11 anos.
TODOS OS VALORES APRESENTADOS SÃO POR PESSOA.

O preço inclui:
 Passagem em voos SATA, transporte de 20kg de bagagem (1Pc), taxas de aeroporto, combustível e serviço (25€ a
reconfirmar no acto de emissão);
 Transporte hotel / aeroporto / hotel com assistência de guia;
 Alojamento em regime de MP com bebidas incluídas (4 jantares);
 Excursões mencionadas no programa com acompanhamento de guia local e refeições com bebidas (2 almoços + 1 lanche
ligeiro);
 IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviços, Seguro Multiviagens.
O preço não inclui: Quaisquer outros suplementos não mencionados no programa.

Para mais informações favor contactar: grupos@turangra.com

