TERCEIRA/PICO/FAIAL/SÃO MIGUEL

GRUPO MR BILÉ

REF 34976

Voos
TP 1827
SP 482
SP 437
TP 1862

05SEP
06SEP
07SEP
09SEP

LISTER
TERHOR
PIXPDL
PDLLIS

0740 0910
0835 0910
1925 2015
1900 2210

Programa
1º Dia Lisboa | Terceira – Dia Inteiro Terceira com almoço em restaurante local
Comparência no aeroporto do Lisboa para formalidades de embarque com destino à ilha Terceira. Chegada, assistência
pelo guia e início de visita aos principais destaques: Monte Brasil, Baia da Salga, Porto Martins, Praia da Vitória, Serra do
Cume e São Sebastião. Almoço em Restaurante local. Após este, continuação até à Caldeira Guilherme Moniz, Vulcão
do Algar do Carvão (aberto da parte da tarde), Piscinas Vulcânicas dos Biscoitos, Mistérios Negros, Estrada das Doze
Ribeiras, Cinco Ribeiras com prova de queijo e Porto de São Mateus. Instalação no hotel, Jantar e alojamento.
2º Dia Terceira |Faial |Pico – Dia Inteiro Faial com almoço em restaurante local
Pequeno-almoço no Hotel.
Transfere para o aeroporto formalidade de embarque com destino ao Faial.
Chegada assistência pelo guia local e início da visita com destaque para: Espalamaca, Miradouro do Vale dos Flamengos,
Caldeira, Vulcão dos Capelinhos com visita ao Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos e Piscinas Naturais do
Varadouro. Almoço em Restaurante local. Após este, continuação da visita da cidade a pé com destaque para: Peter
Café Sport, Marina da Horta, Antigo Colégio Jesuítas, Igreja Matriz. Acaba no cais e a travessia de barco. Instalação no
hotel, Jantar e alojamento.
3º Dia Pico | São Miguel – Dia Inteiro Pico com almoço em restaurante local
Pequeno-almoço no Hotel.
Início da excursão com principais destaques: Cachorro com prova de licores, Vila de São Roque e Lagoa do Capitão.
Almoço em restaurante local. Após este, continuação até à Vila das Lajes, Museu dos Baleeiros, Casa de rendas e
bordados tradicionais, Queijaria Artesanal com prova de queijo, terminando no Aeroporto para formalidade de embarque
com destino a São Miguel. Chegada assistência pelo guia local e transfere para o Hotel. Jantar e alojamento.
4º Dia São Miguel – Dia Inteiro Furnas e Lagoa do Fogo com almoço em restaurante local
Pequeno-almoço no Hotel.
Início da visita com destaque para: Lagoa do Fogo, Vila da Lagoa, Ribeira Grande, Fábrica do Chá Gorreana, Pico do
Ferro, Furnas. Almoço em restaurante local para o “famoso cozido das furnas”. Após este, visita ao fascinante
Parque Terra Nostra, Caldeira das Furnas, Vila Franca do Campo terminando no hotel. Jantar e alojamento.
5º Dia São Miguel | Lisboa – Dia Inteiro Sete Cidades com almoço em restaurante local
Pequeno-almoço no Hotel.
Início de excursão pelo Pico do Carvão, Vista do Rei (Lagoa Azul e Verde), Sete Cidades, Miradouro do Escalvado,
Bretanha. Almoço em restaurante local. Continuação da visita a uma plantação de ananases em estufa, com
observação das várias fases de crescimento deste fruto e prova do seu delicioso licor. Fim do nosso tour no aeroporto,
Transfere formalidades e embarque com destino ao Lisboa.
Fim da Viagem.
**Qualquer excursão poderá ser alterada localmente pelo guia local, garantindo os pontos principais indicados nas
descrições acima.**
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Cotação
Unidades Hoteleiras

Nº Pax

Pax em
duplo

Pax em
single

Pax em cama
extra chd

Hotel Azoris Garden***
Hotel Caravelas ****
Hotel Vip ****

40

1.085€

1.210€

720€

3ª Pessoa em cama extra sujeito a disponibilidade.
O VALOR APRESENTADO É POR PESSOA
O preço inclui:
 Transporte em autocarro Aveiro-Lisboa-Aveiro
 Passagem em voos SATA / TAP, transporte de 20kg de bagagem (1Pc), taxas de aeroporto, combustível e
serviço 52.39€ 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 (5 almoços);
 IVA, taxas hoteleiras de turismo e serviços, Seguro Multiviagens.
O preço não inclui: Quaisquer outros suplementos não mencionados no programa.
ASSISTÊNCIA NO AEROPORTO DE ORIGEM
PELO NOSSO REPRESENTANTE FLASH
INFORMAÇÃO:
Os preços foram calculados para o número de pax (40 Pax) solicitados, caso haja um acréscimo / decréscimo neste
número, poderá implicar alterações ao valor apresentado.
Qualquer alteração ao programa poderá implicar alterações ao valor apresentado.
A FLASH não assume a responsabilidade por problemas resultantes de nomes incorrectos.
Confira os nomes com o B.I. e passaporte
Devido as razões de força maior, as excursões poderão sofrer ligeiras alterações pelo nosso guia local. As visitas aos
museus nos dias de encerramento não se efectuarão. Nestes casos o guia FLASH apresentará visitas alternativas.
Não é possível a venda exclusiva da parte aérea, terá que ser sempre associada ao pacote.

