Show de André Rieu em Lisboa &
Circuito de 4 Ilhas no Arquipélago de Açores
28 de março a 09 de abril de 2019 – 14 dias

28/03 (qui) – PORTO ALEGRE / LISBOA
Embarque em Porto Alegre em voo direto para Lisboa.
29/03 (sex) – LISBOA
Chegada em Lisboa por volta das 11h da manhã. Recepção, traslado para o hotel. Ocupação dos
quartos a partir das 14h. Tempo para descanso. Às 19h, traslado para o show de André Rieu, que
acontecerá no Altice Arena. Ingresso incluído no setor Balcão 0. Após o espetáculo, traslado para o
hotel.
30/03 (sáb) – LISBOA - ÓBIDOS – BATALHA – FÁTIMA - LISBOA
Café da manhã no hotel. Neste dia visitaremos cidades encantadoras. Óbidos com suas muralhas e
arquitetura medieval. Em Batalha visitaremos o mosteiro gótico, patrimônio da humanidade.
Ainda teremos a oportunidade de visitar o Santuário de Fátima, com a Capelinha das Aparições.
Retorno a Lisboa no final do dia. Jantar no hotel.
31/03 (dom) – LISBOA
Café da manhã. Visita aos principais locais turísticos da cidade como Torre de Belém (visita
externa), o Mosteiro dos Jerônimos, o Parque Eduardo VII, a Av. Liberdade e o Rossio. Tarde livre.
Jantar no hotel.
01/04 (seg) - LISBOA / SÃO MIGUEL (SETE CIDADES ECOSTA SUDOESTE) / TERCEIRA
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto. Partida em voo regular direto da Azores
Airlines, com destino ao aeroporto de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Já na chegada
faremos um passeio. Subida ao maciço montanhoso das Sete Cidades, com parada nos miradouros
do Pico de Carvão (vista das costas norte e sul da ilha) e Vista do Rei (de onde se observa a Lagoa
Azul e Verde). Descida a base da “caldeira” que envolve a lagoa, para se visitar a Lagoa de Santiago
e a idílica freguesia das Sete Cidades. Através da Estrada da Seara, saída da “caldeira” e
continuação até ao Miradouro do Escalvado, para uma vista do extremo ocidental da ilha,
nomeadamente das fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria. Continuação ao longo da costa sudoeste
da ilha, passando pelas freguesias rurais ate a cidade de Ponta Delgada. Parada no Campo de São
Francisco para visita ao Santuário do Santo Cristo, onde se realiza uma importante manifestação
religiosa do país. A visita termina no aeroporto de Ponta Delgada para formalidades de trânsito e
continuação em voo da SATA Air Acores, com destino ao aeroporto das Lajes, na ilha Terceira.
Chegada e transporte privado ao Hotel Terceira Mar ou similar, onde será servido o jantar com
bebidas incluídas. Alojamento.
02/04 (ter) - TERCEIRA (ANGRA DO HEROISMO, SUL E CENTRO DAILHA)
Café da manhã no hotel. Visita a pé a Angra do Heroísmo, cidade Patrimônio Mundial da UNESCO,
nomeadamente: Palácio dos Capitães Generais (entrada incluída); Jardim Duque da Terceira, Se
Catedral dos Acores (entrada incluída) e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. De ônibus,

subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte de São João Batista. Passagem pelas
localidades da Serretinha, Porto Judeu, baia da Salga e Vila de São Sebastião (visita a Igreja e
Império do Espírito Santo (exterior). Almoço com bebidas incluídas em restaurante típico.
Continuação do circuito com visita a cidade da Praia da Vitoria e miradouro panorâmico sobre a
cidade e baia Passagem próxima da Base Militar das Lajes. No interior da ilha, subida a Serra do
Cume, com vista para o inesperado Vale da Achada, a “manta de retalhos” que e a maior planície
dos Açores; continuação pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz, com possibilidade de visita
(opcional, não incluída) ao Algar do Carvão (chaminé de vulcão, a que se acede descendo mais de
200 degraus). Regresso ao hotel, passando pela freguesia piscatória de São Mateus e zona das
antigas Quintas da Laranja, de São Carlos. Jantar com bebidas incluídas. Alojamento
03/04 (quarta) - TERCEIRA (RAMO GRANDE, COSTA NORTE E PRAIA DA VITORIA) / FAIAL (HORTA)
Café da manhã no hotel. Início do circuito pelo interior da ilha com passagem pela zona de
ganadarias e “tentaderos” e descida para a costa ate a costa norte. Na freguesia dos Biscoitos,
poderá apreciar-se a zona vitivinícola (onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”), bem como
as piscinas naturais. Parada nas Quatro Ribeiras, junto da sua igreja e Império do Espírito Santo
(vistas exteriores). Passagem pelas freguesias do Ramo Grande, e junto a base das Lajes, ate a
cidade da Praia da Vitoria, onde será servido o almoço com bebidas incluídas em restaurante local.
Saída com destino ao aeroporto das Lajes para as formalidades de embarque. Partida voo da SATA
Air Acores com destino ao aeroporto de Horta. Chegada, desembarque e transporte privado ao
Hotel do Canal, ou similar. Breve visita a cidade da Horta, com a Igreja de Nossa Senhora das
Angustias, famoso “Peter Cafe Sport” e Marina. Jantar com bebidas incluídas servido no hotel.
Alojamento.
04/04 (quinta) - FAIAL (VISITA, INCLUINDO CENTRO DE INTERPRETACAO DO VULCAO DOS
CAPELINHOS) / PICO
Café da manhã no hotel. Visita de meio dia a ilha do Faial, incluindo: Miradouro de Nossa Senhora
da Conceição, com vista panorâmica para a Horta, a “cidade-mar” dos Açores; vistas para o famoso
Vale dos Flamengos, paisagens de verde, recortadas pelas sebes de hortênsias, nas bermas das
estradas e na divisão das pastagens; Caldeira; Vulcão dos Capelinhos: visita guiada exclusiva 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 Acores (entrada
incluída). Almoço com bebidas incluídas. Resto do dia livre para atividades opcionais (a pagar
localmente e sempre que as condições climáticas e disponibilidades de embarcações o permitam).
Jantar com bebidas incluídas. Alojamento.
05/04 (sexta) - PICO (VISITA) / SÃO MIGUEL
Café da manhã no hotel. Em hora a combinar localmente, inicio da visita de dia inteiro a ilha do
Pico, com destaque para: Museu do Vinho (entrada incluída)*, com os seus famosos dragoeiros
(dracena draco)*; zona demarcada do Verdelho,”, paisagem declarada Patrimônio da Humanidade,
pela UNESCO; “Mistério de São João” (parada); “Mistério da Silveira” (passagem); Vila das Lajes.
Almoço buffet com bebidas incluídas em restaurante local. De tarde, visita ao Museu dos Baleeiros
(entrada incluída)*. Tempo para passeio no centro da vila, ou compras, nas várias lojas de
artesanato de objetos em marfim e osso de baleia; travessia da ilha, de sul a norte, passando ao
lado da montanha do Pico, Vila de São Roque do Pico, velho porto baleeiro; piscinas naturais das
Poças; aldeia do Cachorro. A visita termina no aeroporto do Pico para as formalidades de

embarque. Partida em voo da SATA Air Acores com destino ao aeroporto de Ponta Delgada.
Chegada e transporte privativo ao Hotel Marina Atlântico, ou similar, onde será servido o jantar
com bebidas incluídas. Alojamento.
06/04 (sábado) - SÃO MIGUEL (RIBEIRA GRANDE, CALDEIRA VELHA E LAGOA DO FOGO)
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades de caráter pessoal ou participação em
atividades opcionais, como observação de Baleias e Golfinhos, nadar com Golfinhos ou Espetáculo
Equestre, numa quinta no norte da ilha. O almoço com bebidas incluídas será servido no hotel. À
tarde, saída para a costa norte, via zona piscatória de Rabo de Peixe, até a cidade da Ribeira
Grande, para contato com a arquitetura, de influência barroca, e prova dos licores tradicionais da
ilha. Subida pela Serra de Água de Pau, ate ao ponto mais alto, passando junto das Centrais
Geotérmicas, e visita a Caldeira Velha (entrada incluída). Parada ainda em miradouro sobre a Lagoa
do Fogo. Passagem pela cidade da Lagoa, junto das praias do Populo e São Roque, até a Faja de
Baixo, para visita a uma plantação de ananases em estufa. Regresso ao hotel. A noite, num
restaurante local, será servido o jantar com bebidas incluídas. Alojamento.
07/04 - SÃO MIGUEL (NORDESTE E FURNAS)
Café da manhã no hotel. Visita de dia inteiro na parte oriental de São Miguel. Breve parada em Vila
Franca do Campo, primeira capital da ilha e subida ate ao Pico do Ferro (vista panorâmica para a
caldeira das Furnas). Nas Furnas, visita «ao romântico parque Terra Nostra, (com possibilidade
alternativa de banho na piscina termal de águas férreas, a mais de 30 graus), as “Caldeiras”
(Fumarolas das Furnas) – fenômeno vulcânico com características únicas – e a Lagoa das Furnas, de
cujas margens será retirado, de buracos no solo, o “Cozido”. Almoço de “Cozido das Furnas” com
bebidas incluídas, servido no restaurante do Hotel Terra Nostra. De tarde, passagem pela Vila da
Povoação, onde se iniciou o povoamento da ilha, e pelo concelho do Nordeste, com os seus
famosos jardins e cascatas. Parada no Miradouro da Ponta do Sossego, passagem na Vila de
Nordeste e visita ao Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões. Ao fim da tarde, chegada as
plantações de chá, únicas na Europa, na zona da Gorreana e Porto Formoso, com visita a uma
fábrica e prova de chás Verde, Pekoe e Orange Pekoe. Regresso a Ponta Delgada. O jantar com
bebidas incluídas será servido no hotel, seguido de serão cultural, com música tradicional e
contemporânea açoriana. Alojamento.
08/04 (seg) - SÃO MIGUEL / LISBOA
Café da manhã no hotel. Tempo livre e no início da tarde, traslado para o aeroporto. Formalidades
de embarque e partida em voo regular direto da Azores Airlines com destino a Lisboa. Chegada,
recepção e traslado para o hotel. Jantar.
09/04 (ter) – LISBOA / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a Porto Alegre.
Chegada no início da noite.

CONDIÇÕES GERAIS
PROGRAMA COMPLETO: aéreo + terrestre em apartamento duplo
Preços por pessoa | Mínimo de 15 passageiros

Passagem Aérea c/ Taxas de Aeroportos

US$ 875,00 (Dólares)

Parte terrestre em apto duplo

€ 2.520,00 (Euros)

Suplemento para apartamento individual: € 495,00
(somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O PREÇO INCLUI
- Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre com a TAP
- Taxas de embarque nos aeroportos
- Transporte de 01 mala de até 23kg por pessoa
- Bilhete aéreo para os trechos internos nas ilhas dos Açores
- Hotéis de categoria turística superior com café da manhã
- 03 jantares no hotel em Lisboa
- Ingresso para o show de André Rieu em Lisboa dia 29/03 – Setor Balcão 0
- 13 refeições (almoços e jantares) durante o circuito dos Açores incluindo
bebidas: vinho da casa, sucos, água e café
- Acompanhante da Unitur em todo o roteiro desde o Brasil
- Kit de viagem: bolsa, etiquetas de malas, lenço, etc
- Seguro de viagem médico-hospitalar Travel Ace cobertura de U$ 100 mil
Dólares

O PREÇO NÃO INCLUI
- Passaporte
- Refeições não citadas no
roteiro e bebidas
- Gorjetas a guias e motoristas

Condições de pagamento e inscrições:
CONSULTE FORMA DE PAGAMENTO DA PARTE TERRESTRE PARCELADA NO CARTÃO DE
CRÉDITO EM ATÉ 6X
- A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de € 616,25 (25% da parte terrestre) que constitui parte do
pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo. Os valores deverão ser pagos em Reais
de acordo com o câmbio da Unitur no dia do pagamento.
- A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia. Aérea estiver operando no
período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.
- Há ainda a alternativa de uma cobrança mensal sem juros, ao longo dos meses que antecedem a viagem, que pode ser
paga em qualquer agência bancária, de valor estabelecido pelo próprio interessado. Estes valores, convertidos em euros
no dia do pagamento, constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. Os interessados nesta
modalidade de pagamento antecipado mensal, deverão entrar em contato com a Unitur o quanto antes.

IMPORTANTE: os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que independem da
nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas cotações cambiais do
Euro, etc.

