Terceira e S. Miguel
3 a 7 de junho de 2021 | 14 a 18 de julho de 2021

Com uma natureza exuberante e sabores únicos, descubra as duas mais emblemáticas ilhas açorianas, Terceira e
São Miguel, a sua história e cenários incríveis. Primeiro, a Terceira, onde poderá conhecer Angra do Heroísmo
(Património da Humanidade da UNESCO) e rumar até locais incontornáveis como o Miradouro das Cruzinhas ou a
Serra do Cume, deleitando-se com as suas paisagens panorâmicas. Descubra os segredos de um vulcão adormecido
com uma espantosa lagoa no interior, antes de partir para São Miguel, outro dos tesouros açorianos. Entre vários
momentos de tirar o fôlego, destaca-se a visita à Caldeira das Sete Cidades. Indispensável será provar o famoso
cozido retirado do interior da terra, na Lagoa das Furnas. Em 2019, os Açores tornaram-se a primeira região do
país certificada como destino turístico sustentável, distinção atribuída a apenas 13 regiões em todo o mundo.

Itinerário:
1.º Dia: Porto (aeroporto) - Terceira | 2.º Dia: Terceira | 3.º Dia: Terceira (aeroporto) - S. Miguel & Sete Cidades
| 4.º Dia: S. Miguel (Furnas & Lagoa do Fogo c/ almoço cozido) | 5.º Dia: S. Miguel (aeroporto) - Porto

Preço:
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO: 1.075€

Inclui:

– Assistência nas formalidades de embarque;
– Passagem aérea em classe económica, em voo regular TAP, com direito a uma peça de bagagem até 23kg e respetivas
taxas de aeroporto, segurança e combustível;
– Passagem aérea em classe económica em voo regular Sata Air Açores, com direito a uma peça de bagagem até 23 kg e
respetivas taxas de aeroporto, segurança e combustível;
– Circuito em autocarro de turismo;
– Alojamento e pequeno-almoço buffet no Hotel Cruzeiro 4* e no Hotel Azoris Royal Garden 4* ou similares;
– Pensão completa, desde o jantar do 1.º dia ao jantar do 4.º (3 almoços e 4 jantares);
– Bebidas às refeições;
– Guia local durante todas as visitas às Ilhas da Terceira e São Miguel;
– Visitas e entradas conforme programa;
– Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
– Seguro Multiviagens Portugal Base (assistência, cancelamento e interrupção).

Exclui:
 Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído.

