Parte Aérea TAP

?16 noites de hotéis 4* com café da manhã;

US$ 955,00 + Taxas

cidades (01 mala por pessoa);
?3 noites na cidade do Porto;
?7 noites nas Ilhas Açores – com pensão completa
e bebidas nas refeições;
?2 noites em Lisboa;
?4 noites na Ilha da Madeira;
?Voos internos do Porto/Ponta Delgada/ Terceira/
Horta/Lisboa (1 mala por pessoa de até 23 kilos);
?Circuito em ônibus de turismo de acordo com o
roteiro;
?1 Show com animação cultural e folclore;
?Todos os ingressos de acordo com o roteiro;
?Cruzeiro pelo Rio Douro com duração de 04 hrs;
?Seguro viagem ;Gorjetas para Guias e Motoristas;
?Acompanhante Portosul para um mínimo de 15
passageiros. *Em Açores não será Grupo
Exclusivo PORTOSUL.

Conexão em São Paulo

10x s/juros nos cartões
Visa, Amex, Dinners ou Mastercard
*A companhia se reserva o direito de alterar a frequência e
horário dos voos.*
** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de
pagamento.**

Parte Terrestre
€ 3.910,00 p/ pessoa em apto DBL
Suplemento individual - € 889,00
Sinal de € 1.474,00 por pessoa e saldo
em 6x de € 406,00 c/u
nos cartões Visa, Amex, Dinners ou Mastercard
Os valores serão convertidos para reais
ao câmbio do dia do pagamento.
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por
outros da mesma categoria em caso de circunstâncias
alheias a nossa vontade.
Consulte política de cancelamento da agência.

? Traslado privado de chegada e saída em todas as

?Passaporte válido até Dezembro de 2018.
?Carteira Internacional Vacina Febre Amarela
(Verificar Validade).

?Extras como telefonemas, lavanderia, frigobar e tudo
o que não estiver devidamente especificado como
Serviços Incluídos.

Saída 13 de Junho

18 Jun - Seg - São Miguel

22 Jun - Sex - Terceira - Pico
Café da manhã e partida para a Ilha do Pico.
Travessia da ilha, de norte a sul. Almoço com
bebidas incluídas. À tarde, visita ao Museu dos
Baleeiros, passeio de barco para observação de
Cetáceos. Visita ao Museu do Vinho. Retorno ao
Hotel,. À noite, jantar com bebidas incluídas.

Chegada e traslado ao Hotel Best Western Inca.
Resto do dia livre.

Após o café, visita (dia inteiro) à parte oriental de
São Miguel. Destaque para o Parque Natural da
Ribeira dos Caldeirões, Vila de Nordeste, Vila da
Povoação e Lagoa das Furnas. Almoço de
“Cozido das Furnas”. À tarde, visita ao parque
Terra Nostra, (com possibilidade de banho na
piscina termal de águas férreas). Subida ao
miradouro do Pico do Ferro final da tarde,
regresso a Ponta Delgada. Jantar com bebidas.
``serão cultural``, com música tradicional e
contemporânea açoriana.

15 Jun - Sex - Porto - Aveiro - Porto

19 Jun - Ter - São Miguel

Após o café da manhã, saída para city tour.
Passeio panorâmico, passando pelos principais
pontos da cidade, até chegar ao bairro da Ribeira.
Tempo para almoço. Em horário combinado
partiremos para Aveiro, conhecida como a
Veneza Portuguesa. Ao final da tarde retorno ao
Porto.

Café da manhã e após saída até Ferraria para
conhecer as piscinas naturais de origem
vulcânica. Há um complexo termal, teremos
possibilidade de nadar no mar com água quente.
Almoço com bebidas incluídas. Passeio até à
cidade da Ribeira Grande. Degustação dos
licores. Visita a uma plantação de ananases.
Regresso ao hotel. Jantar com bebidas incluídas.

13 Jun - Qua - Porto Alegre - São Paulo
Em horário determinado apresentação no
aeroporto Salgado Filho para embarque destino a
Cidade do Porto, com conexão em São Paulo.

14 Jun - Qui - São Paulo - Porto

16 Jun - Sáb - Porto - Vale do Douro Porto
Após o café da manhã, saída para um passeio
de dia completo, percorrendo a fabulosa
paisagem do Vale do Douro. Visita e almoço em
uma vinícola local. Após, embarque em um
cruzeiro por aprox. 4 horas. Retorno ao hotel.

17 Jun - Dom - Porto - São Miguel
(Açores)
Café da manhã. Em horário oportuno,
embarque com destino a Ponta Delgada, na Ilha
de São Miguel. Inicio da visita à cidade, com
destaque para o maciço montanhoso das Sete
Cidades, base da “caldeira” que envolve a lagoa,
freguesia das Sete Cidades, Miradouro do
Escalvado, fajãs lávicas de Mosteiros e Ferraria,
freguesias rurais até à cidade de Ponta Delgada.
A visita termina no Hotel, onde será servido o
jantar, com bebidas incluídas.

20 Jun - Qua - São Miguel - Terceira
(Açores)
Café e logo após embarque com destino á ilha
Terceira. Chegada e city tour, com destaque na
Praia da Vitória e Quatro Ribeiras, na freguesia
dos Biscoito com sua zona vitivinícola, e as
piscinas naturais. Seguiremos para Angra do
Heroísmo. Chegada no Hotel. Após o check-in
será servido o almoço com bebidas incluídas.
Tarde livre. Jantar com bebidas incluídas.

26 Jun - Ter - Lisboa - Funchal (Ilha da
Madeira)
Café da manhã e após partida com destino a
Funchal. Hospedagem e restante do dia livre.

27 Jun - Qua - Funchal - Santana Funchal
23 Jun - Sáb - Pico - Faial
Café e saída para o cais da Madalena, viagem
de ferry até à cidade da Horta. Chegada e início
de visita de meio-dia à ilha do Faial. Visita do local
de exposição e venda de artesanato local. Na
cidade da Horta, breve visita. Almoço com
bebidas incluídas. Tarde livre. Jantar com bebidas
incluídas. Visita ao famoso “Peter – Café Sport”.

24 Jun - Dom - Faial - Lisboa
Café e embarque com destino a Lisboa.
Chegada, traslado ao Hotel. Tempo livre.
(Sugestão de jantar no Pavilhão Chinês).

Café da manhã e após saída para Camacha,
com indústria do vime. Visitação de um viveiro de
trutas. Tempo para almoço (não incluído), e a
continuação passeio até ao Porto da Cruz na
costa norte da ilha. Na cidade do Machico, parada
para visita ao centro da cidade. Retorno ao hotel.

28 Jun - Qui - Funchal
Após o café, saída para visita ao Jardim
Botânico, Mercado dos Lavradores e os jardins
públicos. Ao final do tour, viveremos a divertida
experiência de descer nos famosos “carros de
cesto” até o Livramento. Visita a uma das caves
de vinho. Retorno ao hotel.

29 Jun - Sex - Funchal - Porto Moniz Funchal
Café da manhã e logo após, visita à Câmara de
Lobos e Vila da Ribeira Brava. Visitaremos
também Porto Moniz, vila de piscatória, muito
conhecida pelas suas piscinas naturais; tempo
livres para nadar. À tarde regresso à cidade do
Funchal.

30 Jun - Sáb - Funchal - São Paulo Porto Alegre
21 Jun - Qui - Terceira - Angra do
Heroísmo e Centro da Ilha
Café da manhã e visita a Angra do Heroísmo,
passando pelo Jardim Duque da Terceira, Sé
Catedral dos Açores e Câmara Municipal.
Almoço com bebidas incluídas. No interior da ilha,
subida à Serra do Cume, continuação pelo
interior da Caldeira Guilherme Moniz. Jantar com
bebidas incluídas, no hotel.

Em horário oportuno traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Porto Alegre. Conexão
em Lisboa.
Fim dos serviços.

25 Jun – Seg - Lisboa
Café da manhã e dia livre para atividades
pessoais. Neste dia será possível realizar um
opcional a Fátima, Sintra, Cascais, Palácio da
Pena ou Arrábida e Sesimbra, entre outros.

A Portosul Turismo agradece a preferência.

