
Agência de Viagens e Turismo
Rua Direita de Massamá, 100 A * Massamá   T: 214 300 860 * 918 669 602

Av. José Elias Garcia, 98 A * Queluz T: 211 982 222 * 916 143 870
www.queluztur.pt * geral@queluztur.pt * RNAVT 2156 

Preço por pessoa em quarto duplo: 560,00 euros
Suplemento quarto individual: 140,00 euros - Terceira pessoa: 530,00 euros

Os preços incluem:

 Passagem aérea em classe económica, em voos regulares da SATA com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;

 Assistência nas formalidades de embarque; Circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário;

 Acompanhamento de experiente guia local em todas as visitas mencionadas no itinerário;

 Alojamento em hotel de quatro estrelas com pequenos-almoços, Refeições indicadas no itinerário com bebidas incluídas;

 Entradas incluídas nos Museu da Horta, dos Baleeiros, do Vinho, Centro de Interpretação do Vulcão e Farol dos Capelinhos;

 Seguro assistência em viagem, IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviços, taxas de aviação *

* Valores das taxas de aviação (aeroporto, segurança e combustível) sujeitos a alteração sem aviso prévio.

1º DIA – LISBOA / FAIAL (VISITA)

Comparência no aeroporto de Lisboa duas horas antes da partida para formalidades de embarque. Partida em voo regular direto 

da Azores Airlines com destino ao aeroporto da Horta, na ilha do Faial. Desembarque, assistência e transporte em autocarro de 

turismo ao Hotel Horta****, ou similar. Saída para breve passeio a pé à cidade da Horta, com destaque para: o “Peter Café Sport”, 

Museu da Horta, Igreja Matriz e a Marina da Horta. Jantar com bebidas incluídas no hotel, e alojamento.

2º DIA – FAIAL / PICO (VISITA) / FAIAL

Pequeno-almoço no hotel e saída para o cais da Horta, inicio da Viagem de Ferry no “Canal” até à cidade da Madalena, no Pico.

Visita de dia inteiro com guia, destaque para: o Cachorro – zona de adegas inseridas numa área de “Mistério”; Vila de São Roque 

do Pico, velho porto baleeiro, piscinas naturais das Poças; travessia da ilha, de norte a sul, passando ao lado da maior montanha 

do país até a Vila das Lajes. Almoço Buffet com bebidas incluídas em restaurante local. De tarde, visita ao Museu dos Baleeiros 

e tempo para passeio no centro da vila. Passagem pela zona demarcada do Verdelho, um labirinto de muros e “currais de vinha”. 

Visita ao Museu do Vinho localizado na maior concentração europeia de dragoeiros (dracena draco). Tempo Livre para visita ao 

centro da Vila da Madalena. Regresso de Ferry até à cidade da Horta. Jantar com bebidas incluídas no hotel, e alojamento.

3º DIA – FAIAL

Pequeno-almoço no hotel. Dia totalmente livre para atividades de carácter pessoal, ou participar em atividades opcionais 

desde que as condições climatéricas e disponibilidades de embarcações o permitam, (a pagar localmente) tais como:

Visita à Ilha de São Jorge, observação de Baleias e Golfinhos ou um passeio de barco para observação das grutas na costa 

sul da ilha. Jantar com bebidas incluídas no hotel, e alojamento.

4º DIA – FAIAL (VISITA) / LISBOA 

Pequeno-almoço no hotel, visita de meio-dia à ilha do Faial: Miradouro de Nossa Senhora da Conceição; Caldeira, principal cratera 

de colapso da ilha; Vulcão dos Capelinhos, que acrescentou “terra nova” aos Açores. Visita guiada ao Centro de Interpretação 

do Vulcão, visionamento de filme 3D sobre a “Formação da Terra”, projeção holográfica sobre o vulcão, origens e natureza 

geológica das Ilhas dos Açores. Possibilidade de subida à Torre do antigo Farol dos Capelinhos e visita a local de exposição e 

venda de artesanato local. Almoço com bebidas incluídas e em hora a combinar, transporte ao aeroporto. Formalidades de 

embarque e partida em voo regular direto da Azores Airlines, com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto Humberto Delgado.

19 a 22 Setembro 2017 FAIAL e PICO
Com opção SÃO JORGE


