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Mais do que uma viagem… uma experiência. 
 

                                      FÉRIAS À VISTA 2022 

  

Açores – S. Miguel e Santa Maria 

 

Um circuito que irá apresentar as ilhas do Grupo Ocidental. 

Apesar de tão próximas, Santa Maria e São Miguel apresentam-se como ilhas de contraste. 

Santa Maria, a mais antiga dos Açores, é conhecida como ilha do sol. 

Em São Miguel deixe-se deslumbrar pelas Lagoas, destaque para a das sete cidades, Fogo 
e Furnas. 

Delicie-se com o famoso cozido feito no calor da terra. 

 

De 13 de setembro a 18 de setembro 

 
 

13 de setembro  (terça-feira) 

 

06:30 - Encontro no aeroporto de Lisboa (Aeroporto Humberto Delgado)/ 
formalidades de embarque. 

 
08:30 - Partida para São Miguel em voo da TAP. 

 
09:55 - Chegada ao aeroporto de São Miguel (João Paulo II)/ formalidades de 
desembarque. 

 
Visita a: 

 Estufas de ananases, com prova do famoso licor 
 

 Miradouro da Vista do Rei, com vista para as duas lagoas das Sete 
Cidades 
 

 Descida à Caldeira com paragem na pitoresca, freguesia das Sete 
Cidades 
 
   

13:00 - Regresso a Ponta Delgada para almoço e check-in no hotel Neat Avenida 
. 

 
15:30 - Tarde livre. 

 
20:00 - Saída para jantar. 

21:00 - Regresso ao Hotel e alojamento. 
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14 de setembro (quarta-feira) 
 

08:00 - Pequeno-almoço no Hotel. 

09:00 - Saída pela via rápida do Norte paragem/ passagem pela:  

 Freguesia de Rabo de Peixe e Ribeira Seca 
 

 Ribeira Grande, com visita à Igreja Matriz (séc. XVIII) 
 

 Igreja do Espírito Santo 
 

 Visita à fábrica de licores “Mulher de Capote” e prova dos mesmos. 
 

 Lagoa do Fogo 
 

 Paragem no Miradouro para apreciar a beleza da Lagoa 
 

 Furnas 
 

13:00 - Almoço no Hotel Terra Nostra, onde poderemos provar o cozido das furnas. 

15:30 - Visita ao: 

 Parque Terra Nostra, com a famosa piscina termal 
 

 Lagoa das Furnas, as caldeiras é o local onde são colocados os cozidos 
cozinhados em 6h, apenas com o calor da terra  
 

20:00 - Chegada ao Hotel, jantar e alojamento. 

   
 

15 de setembro (quinta-feira) 
 

08:00 - Pequeno-almoço no Hotel. 

09:00 - Visita o dia inteiro ao Nordeste: 

 Costa Sul da Ilha 
 

 Vila Franca do Campo 
 

 Vila da Povoação 
 

 Miradouros da Ponta da Madrugada e do Sossego 
 

 Vila do Nordeste 
 
 

13:00 - Almoço regional em restaurante local. 

15:30 - Visita:  

 Ribeira dos Caldeirões  
 

 Cascata do Véu da Noiva 
 
20:00 - Regresso ao hotel, jantar e alojamento 
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16 de setembro (sexta-feira) 
 

09:00 - Pequeno-almoço. 

10:00 - Saída para visitar Ponta Delgada. 

13:00 - Almoço em restaurante local. 

15:30 - Tarde livre para poder desfrutar, passear ou descansar 

  
      - Em hora a determinar, transporte para o aeroporto e embarque em voo com 
destino a Santa Maria. 

 
20:00 - Partida Para Santa Maria. 

20:30 – Chegada ao Aeroporto de Santa Maria. 

20:45 - Jantar em restaurante local. 

21:45 - Transporte para o hotel para check-in e alojamento. 
 

 

 

17 de setembro (sábado)  
 

09:00 - Pequeno-almoço no Hotel.  

10:00 - Visita Panorâmica da Ilha.  

13:00 - Almoço em restaurante local 

15:30 - Tarde livre para desfrutar da Praia Formosa. 

20:00 - Jantar e alojamento 

 

 

18 de setembro (domingo)  
 

08:00 - Pequeno-almoço  

09:00 - Check-out e saída em direção ao 
Aeroporto. 

09:30 - Partida em voo de regresso a Lisboa. 

12:45 - Chegada a Lisboa.  

 

 



 

                                     6 Dias de Viagem 

 

Mais do que uma viagem… uma experiência. 
 

Para participar nesta maravilhosa aventura, tenha em conta que: 

 Inscrições abertas até dia 29 de abril de 2022. As inscrições são limitadas e deverão ser 
realizadas através do email secretaria@retinaportugal.org.pt ou pelo telefone 213 660 167. 

 

O valor da viagem inclui: 
 

- Estadia em quarto Duplo; 

- Passagens aéreas em voo regular TAP para o trajeto Lisboa/Ponta Delgada; 

- Passagens aéreas em voo regular SATA para os trajetos Ponta Delgada/Santa 
Maria/Lisboa; 

- 1 peça de bagagem de porão, por pessoa, até 23kg;  

- Seguro viagens PVFM; 

- Assistência de representante Abreu nas formalidades de embarque; 

- Visitas de acordo com o itinerário, em autocarro privado e guias locais; 

- 6 Noites de Alojamento (3 noites em São Miguel e 2 Noites em Santa Maria), conforme 
itinerário e nos hotéis indicados, ou similares; 

- Todos os pequenos-almoços; 

- 10 Refeições (5 almoços e 5 jantares), indicadas no itinerário; 

- Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA; 

- Taxas de aviação (sujeitas às alterações legais até à data de emissão dos bilhetes); 
 

O valor pago nesta viagem não inclui: 

•Serviços não mencionados, extras de carácter pessoal; 

•Não está incluída a taxa turística de cidade(a pagar diretamente ao hotel). 
 

Venha aproveitar esta semana de Cultura, Diversão e Praia. 
Estamos de olhos postos nos Açores. Venha connosco! 

                                                                                                               Inscreva-se já! 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@retinaportugal.org.pt
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