
Lazer e Tempos Livres / Sul Circuito Açoriano

Programa

Circuito Açoriano                                           23 a 29 de maio de 2015

1º Dia - 23 maio - Lisboa / Terceira
Comparência no Aeroporto de Lisboa 120 minutos antes do horário do voo. Após as formalidades de embarque, saída às
08h15 com destino à Ilha Terceira. Chegada às 09h45. Assistência pelo guia local e início da visita de dia inteiro à ilha.
Partida em direção à Serra do Cume (Manta de Retalhos). Passagem pela cidade da Praia da Vitória com breve paragem.
Continuação pela Serra do Facho e Porto Martins. Continuação para São Sebastião e visita à Igreja. Almoço em restaurante
típico local - a famosa alcatra. Continuação pela Caldeira Guilherme Moniz. Visita ao Algar do Carvão (entrada incluída).
Continuação em direção à freguesia dos Biscoitos para visita às piscinas naturais da Calheta. Paragem no Miradouro daContinuação em direção à freguesia dos Biscoitos para visita às piscinas naturais da Calheta. Paragem no Miradouro da
Estrada das Doze Ribeiras, com vista sobre a orla costeira e a paisagem verdejante. Continuação em direção a Angra do
Heroísmo com subida ao Miradouro do Pico das Cruzinhas no Monte Brasil. Após a visita, transporte para o Hotel Angra
Garden 3* Sup. bem no centro da cidade. Jantar e alojamento no hotel.

2º Dia - 24 maio - Terceira / Pico
Pequeno-almoço no hotel. Manhã e almoço livres. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto da Terceira,
assistência nas formalidades de embarque e saída no voo da Sata às 16h20 com destino ao Pico. Chegada pelas 16h55.
Assistência local e transporte para o Hotel das Caravelas 4*. Restante tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia - 25 maio - Pico / Faial
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro à Ilha do Pico. Início pelo lado norte, paragem no Cachorro.
Continuação em direção à vila das Lajes, pela estrada transversal, que atinge uma altura de 900 metros. Visita ao Museu da
Fábrica da Baleia em S. Roque. Almoço em restaurante local. Regresso pela costa sul com passagem nos Mistérios. Paragem
numa fábrica tradicional de queijo do Pico para prova. No final da visita, transporte para o cais do Pico, para embarque no
ferry com destino à Ilha do Faial (cerca de 30 minutos). Assistência local e transporte para o Hotel Faial Resort 4*. Jantar e
alojamento no hotel.

4º Dia - 26 maio - Faial
Pequeno-almoço no hotel e início de visita de dia inteiro à ilha. Visita à Caldeira, na parte central da ilha e área protegida.
Almoço em restaurante local. Continuação até aos Capelinhos, resultante da erupção vulcânica em 1957 e 1958. Visita ao
Centro Interpretativo do Vulcão dos Capelinhos (entrada incluída). Continuação até ao Miradouro da Espalamaca, com
paragem para se desfrutar duma espetacular vista da cidade da Horta e da sua baía. Chegada ao Hotel 4*. Check-in. Jantar e
alojamento no Hotel Faial Resort 4*.alojamento no Hotel Faial Resort 4 .

5º Dia - 27 maio - Faial / Flores
Pequeno-almoço no hotel e transporte para o Aeroporto do Faial. Assistência nas formalidades de embarque e saída no voo da
Sata, às 10h30, com destino à Ilha das Flores. Chegada prevista às 11h15 e início da visita da ilha, com almoço incluído.
Visita da parte norte da ilha com vistas panorâmicas de extrema beleza, vale da Fazenda. Paragem no Miradouro dos
Caimbros, pelo caminho a freguesia dos Cedros que dá o nome de uma planta endémica bem visível nas redondezas.
Seguindo para norte e já no alto a paisagem muda para dar lugar às montanhas cheias de musgo amarelo e laranja,
verdadeiras esponjas de água. Descida até à freguesia de Ponta Delgada, onde ainda se pode admirar o modo de vida pastoril
dos habitantes locais e a emblemática baía do mesmo nome. Continuação até ao Farol de Albernaz, que dá aos navegantes o
primeiro sinal luminoso e também é um miradouro sobre a Baía do Além e do ilhéu do Monchique, o ponto mais ocidental da
Europa. Iremos depois para o centro da ilha para visitar as lagoas e a costa oeste. Descida para a Fajã Grande, o ponto mais a
id t d t d E L l li dí i t N i it Mi d d P t l d bocidente de toda a Europa. Local com lindíssimas cascatas. No regresso, visita ao Miradouro do Portal, onde se observa a

freguesia da Fajãzinha e a Ribeira Grande. Paragem também no Miradouro da Rocha dos Bordões, fenómeno geológico mais
evidente nos Açores. De seguida, pela costa sul, chegada à vila das Lajes, onde se encontra o primeiro porto oceânico de
quem navega das Américas para a Europa. Visita à Igreja da Nossa Senhora do Rosário. Regresso por uma estrada recortada
entre vales e arvoredo, passando pelas freguesias da Lomba e Caveira. Chegada ao Hotel Servi-Flor 3* ou Hotel das Flores 3*.
Jantar e alojamento.

6º Dia - 28 maio - Flores / Corvo / Flores
Pequeno-almoço. Em hora a informar localmente, partida de barco semi-rígido para o Corvo (saída dependendo das
condições climatéricas favoráveis). Chegada ao Corvo e passeio até à famosa cratera: o Caldeirão. Almoço em restaurante
local e visita ao artesanato local. Algum tempo livre para passear pelas ruas características do Corvo. Regresso de barco às
Flores. Jantar e alojamento no hotel.j

7º Dia - 29 maio - Flores / São Miguel / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, transporte para o Aeroporto das Flores. Após as formalidades de embarque
(bagagem será despachada diretamente até Lisboa), saída às 12h50 com destino a São Miguel. Chegada às 14h05 ao
Aeroporto de S. Miguel. Assistência local e saída para restaurante local para almoço. Após o almoço, visita da ilha. Saída do
aeroporto em direção ao maciço das Sete Cidades. Paragem no Miradouro do Pico do Carvão de onde é possível ver as
longas extensões de ambas as costas norte e sul da ilha, bem como da zona central, denominada de Zona dos Picos, devido
aos inúmeros cones vulcânicos. Continuação até 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. A última paragem será numa das plantações de ananás para que se possa
conhecer o modo peculiar como este fruto é cultivado nos Açores. Oportunidade para provar o licor de ananás (sujeito àconhecer o modo 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 21h05 em voo Sata
Internacional com destino a Lisboa. Chegada às 00h10.

FIM DA VIAGEM



Lazer e Tempos Livres / Sul Circuito Açoriano

Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Quarto Duplo (x2): 1.238,00 €; Suplemento Single: 190,00 €.
Outros sócios auxiliares:
Quarto Duplo (x2): 1.265,00 €; Suplemento Single: 190,00 €.

Débito poderá ser em 7 vezes, em: 24 de abril, 25 de maio, 25 de junho, 24 de julho, 25 de agosto, 25 de
setembro e 23 de outubro de 2015.

Custos

Na opção de débito único, será efetuado em 24 de abril de 2015.

Incluído:
Passagem aérea Lisboa/Terceira/ Pico + Horta/Flores/S. Miguel/Lisboa, em classe económica em voos Sata
(classe G);
Travessia de Ferry da Ilha do Pico até à Ilha do Faial;
Travessia em Lancha Ilha das Flores / Ilha do Corvo / Ilha das Flores;
Transferes em todas as ilhas, conforme o descritivo;
Todas as visitas mencionadas acompanhadas por guia local;p p g ;
6 Noites de alojamento em Hotéis de 4* no Pico e Faial, e Hotel 3*sup na Terceira e nas Flores, incluindo o
pequeno-almoço diário;
12 Refeições (6 almoços + 6 jantares), conforme mencionadas no programa com bebidas incluídas;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (115 € à data de 08/01/2015, valor a reconfirmar à data de emissão);
Seguro de viagem VIP (incluindo seguro de cancelamento e capital MIP 60.000€;
Bolsa e livro de viagem Oasistravel com informações sobre a viagem e o destino;
Acompanhamento OASISTRAVEL durante toda a viagem.

Não incluído:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, tais como: extrasQ q ç q p p g ,
efetuados durante a estadia - telefonemas, lavagem de roupa, etc…

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 Operador Oasistravel, caso não se
consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09h00 de 2 de março e até às 24h:00 do dia 27 do mesmo mês.
A 1 de abril informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas e reconfirmaremos o valor da

Diversos
A 1 de abril, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas, e reconfirmaremos o valor da
viagem.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer
dos participantes durante esta viagem.
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