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27 a 30 de abril de 2017 AÇORES – Terceira e S. Miguel

27 ABR – PORTO OU LISBOA – TERCEIRA

VIAGENS / NORTE

Programa Comparência no Aeroporto de Lisboa ou do Porto cerca de 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida de Lisboa às
08h00 e do Porto às 12h40. Chegada dos passageiros de Lisboa à Terceira pelas 09h35. Assistência local e transporte para o Hotel
Terceira Mar 4* em Angra do Heroísmo, para deixar as malas. Resto da manhã livre, até ao almoço. Almoço em restaurante local.
Chegada dos passageiros do Porto pelas 14h10. Assistência local e transporte para o hotel para encontro com os restantes
participantes e início da visita pedonal do Centro de Angra do Heroísmo, passando pelos monumentos mais importantes desta cidade,
nomeadamente o Convento São Gonçalo, Palácio dos Bettencourt, Sé Catedral dos Açores, Convento da Esperança, Teatro Angrense,
Jardim Duque da Terceira, Praça Velha, Câmara Municipal, Igreja de Misericórdia e Marina de Angra do Heroísmo com vista para a
Fortaleza de S. João Baptista. No decorrer da visita, possibilidade de parar num dos cafés da cidade para saborear um doce típico, bem
como aproveitar para comprar algum artesanato típico dos Açores. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

28 ABR – TERCEIRA / S. MIGUEL
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel em direção ao Monte Brasil, seguindo para o lado este da ilha. Passaremos depois pelas
freguesias da Ribeirinha, Serretinha, Porto Judeu (onde teremos a oportunidade de ver a Baía da Salga), Salgueiros, Porto Martins
(com visita à zona balnear), Cabo da Praia e finalmente chegaremos à cidade da Praia da Vitória, para pequena caminhada a pé,
visitando a Igreja Matriz da Praia da Vitória. Continuamos a nossa visita até à Serra do Facho, com magnífica vista para a cidade da
Praia da Vitória, seguindo depois para a Serra do Cume, com uma bela paisagem sobre a “Manta de Retalhos”. Paragem para almoço.
Após o almoço, visita à Igreja Matriz de São Sebastião, a mais antiga da ilha, seguindo depois pelo interior, onde passaremos no Algar
do Carvão (visita a confirmar) e pelas furnas do enxofre. Seguiremos depois em direção à freguesia dos Biscoitos. Continuando pelo
lado norte da ilha, e de regresso a Angra do Heroísmo, teremos a oportunidade de passar na freguesia dos Altares e de seguida pelo
interior da ilha, passando na Lagoa do Negro e Lagoa das Patas. Continuação até às Doze Ribeiras, Santa Bárbara, e Cinco Ribeiras,
em que sempre que possível será visitada a fábrica de queijo das Cinco Ribeiras. A visita terminará no aeroporto das Lages, para saída
às 17h35, em voo Sata Air Açores, com destino a Ponta Delgada. Chegada às 18h15. Após as formalidades de desembarque,
assistência e transporte para o Hotel Ponda Delgada 3* Jantar e alojamentoassistência e transporte para o Hotel Ponda Delgada 3 . Jantar e alojamento.

29 ABR – SÃO MIGUEL: Furnas e Lagoa do Fogo
Pequeno-almoço no hotel. Saída de Ponta Delgada com destino à Lagoa do Fogo, tomando para isso a estrada da costa sul que segue
até ao Pico da Barrosa. Na subida iremos fazendo algumas paragens nos miradouros para apreciar a beleza da lagoa, com as suas
águas cristalinas a refletirem a paisagem envolvente. Prosseguimos o passeio, mas desta vez descendo pela costa norte, até chegar à
Ribeira Grande para os visitantes poderem contemplar a arquitetura barroca dos séculos XVII e XVIII, que tanto caracteriza esta
cidade. Serão feitas pequenas paragens nos locais de maior interesse turístico, como o miradouro de Sta. Iria, as plantações de chá,
únicas na U.E., e miradouro do Pico do Ferro. Deste último pode observar-se uma paisagem deslumbrante da maior e mais antiga
cratera vulcânica da ilha dentro da qual está situada a Lagoa das Furnas e as termas. O famoso “cozido das Furnas” será a ementa do
nosso almoço, que será servido num restaurante local. Após o almoço, faremos um passeio no Parque Terra Nostra. Ainda nas Furnas,
um pequeno passeio nas “Caldeiras” onde estão localizadas as fumarolas ou sulfataras Retomaremos o passeio pela estrada queum pequeno passeio nas Caldeiras onde estão localizadas as fumarolas ou sulfataras. Retomaremos o passeio pela estrada que
contorna a Lagoa das Furnas, passando pela Vila Franca do Campo, a primeira capital da ilha e da cerâmica artesanal. Também na
costa sul uma última paragem, no miradouro sobre a Caloura, atravessando a vila da Lagoa. Chegada a Ponta Delgada pelas 17h30.
Jantar e alojamento no hotel.

30 ABR – SÃO MIGUEL: Sete Cidades e estufas ananases / PORTO ou LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Saída de Ponta Delgada em direção ao maciço das Sete Cidades. Chegada ao Miradouro da Vista do Rei,
com uma paisagem de cortar a respiração sobre a Lagoa das Sete Cidades, no fundo de uma enorme cratera vulcânica. Descida até à
pitoresca vila das Sete Cidades, um autêntico retrato da vida rural micaelense. Almoço em restaurante local. Depois do almoço,
continuaremos em direção a Ponta Delgada pela costa, parando antes no miradouro com vista sobre os mosteiros, zona costeira onde
as últimas erupções da ilha tiveram lugar. Continuação para uma das várias plantações de ananás para que se possa conhecer o modo
pec liar como este fr to é c lti ado nos Açores Oport nidade para pro ar o licor de ananás (s jeito à disponibilidade do fornecedor)peculiar como este fruto é cultivado nos Açores. Oportunidade para provar o licor de ananás (sujeito à disponibilidade do fornecedor).
Regresso a Ponta Delgada, terminando no aeroporto para embarque às 18h00 em voo Sata Internacional com destino ao Porto ou
embarque às 21h00 com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto do Porto às 21h10 e ao aeroporto de Lisboa às 00h10.

NOTA: Os voos podem sofrer alterações, pois ainda estamos a aguardar confirmação dos voos por parte da companhia
nas diversas datas, mas em princípio serão estes.

Hotéis previstos:p
TERCEIRA - Hotel Terceira Mar 4*, em Angra do Heroísmo www.bensaude.pt/terceiramarhotel
SÃO MIGUEL - Hotel Ponta Delgada 3*, em Ponta Delgada www.hotelpdl.com
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Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): € 785,00; Suplemento Single: € 150,00.

Preços para outros sócios auxiliares:
Q t D l ( 2) € 835 00 S l t Si l € 150 00

Custos

Quarto Duplo (x2): € 835,00; Suplemento Single: € 150,00.

Os preços incluem:
 Passagem aérea em voos Porto ou Lisboa / Terceira / Ponta Delgada / Porto ou Lisboa em voos Sata, em classe 

económica, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por pessoa (23 kg);
 Transferes em ambas as ilhas, conforme o descritivo;
 1 noite de alojamento no Hotel Terceira Mar 4* (ou similar) em regime de meia-pensão (jantar);
 2 noites de alojamento no Hotel Ponta Delgada 3* (ou similar) em regime de meia-pensão (jantar);
 Todas as visitas mencionadas acompanhadas por guias locais;
 Pensão completa desde o almoço no 1º dia (ou desde o jantar do 1º dia, conforme origem dos voos) ao almoço do Pensão completa desde o almoço no 1  dia (ou desde o jantar do 1  dia, conforme origem dos voos) ao almoço do 

último dia, num total de 7 refeições (passageiros de Lisboa) ou 6 refeições (passageiros do Porto) com bebidas 
incluídas;

 Taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 33 à data de 10/01/2017, valor a reconfirmar à data de emissão);
 Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA em vigor à data de 10/01/2017;
 Seguro de viagem VIP;
 Acompanhamento OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
 Bolsa de viagem OASIStravel contendo documentação da viagem e material informativo sobre os locais a visitar.

Os preços não incluem:p ç
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados durante a estadia, tais
como, bebidas não mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

NOTAS:
 O alojamento realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como previstos ou

similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não aconselhável para 3 adultos). Havendo
hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os circuitos serão sempre do tipo Standard;

 Todos os menores de idade viajando sem os pais ou com apenas um deles, necessitam ainda de autorização oficial de viagem ao
estrangeiro;

 Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) monumento(s), será – sempre que possível – substituída por outra, de
acordo com informações que serão prestadas localmente pelo guia.

Os débitos serão efetuados em 4 prestações nos dias 24 de fevereiro 24 de março 24 de abril e 25 de maio de 2017Os débitos serão efetuados em 4 prestações, nos dias 24 de fevereiro, 24 de março, 24 de abril e 25 de maio de 2017.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa de Reserva,
eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo OperadorVita Viagens, caso não se consiga substituição em
tempo útil.

Inscrições reabertas até 6 de março.
A 8 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033726

