
Parte Aérea TAP
US$ 1.298,00 (classe econômica) + Taxas

Conexão em Lisboa
 

12x c/juros de 1,95% 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
€ 3.655,00
Suplemento  individual - € 510,00

Sinal de € 1.000,00 por pessoa e saldo 
em 6x de € 442,50 c/u 

nos cartões Visa, 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.

 p/ pessoa em apto DBL

?
?01 Noite de hospedagem em Lisboa;
?08 Noites de hospedagem nas Ilhas Açores; 
?Bilhete aéreo nos trechos entre as ilhas, nos 
Açores franquia de bagagem de 01 mala de até 23 
kgs. 

?Nas refeições inclui: vinho da casa, sucos, água 
mineral, refrigerante e café;

?Guia acompanhante nas Ilhas Açores;
?Maleteiros nos Hotéis (01 mala por pessoa);
?Traslados de chegada e saída;
?Taxa de turismo, serviços e impostos; 
?Transporte em ônibus de turismo em todo o 
roteiro;

?Kit de viagem Portosul,
?Seguro viagem para menores de 80 anos (para 
maiores consultar).

?Gorjetas a Guias e Motoristas;
?Acompanhante Portosul para um mínimo de 25 
passageiros.

02 Noites de hospedagem no Porto; 

?
?

Vacina Febre Amarela. 

Passaporte válido até Março de 2020.
Recomendamos levar a Carteira Internacional 

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

Saída 26 de Dezembro

visitazores -Turismo dos Açores



26 Dez - Qui - PORTO ALEGRE - 
LISBOA - PORTO

27 Dez - Sex  - PORTO

Recepção no aeroporto. Traslado para o Hotel 
Vila Galé (4*). Resto do dia livre. 

28 Dez - Sáb - PORTO
Após o café da manhã, city tour para conhecer a 

cidade “invicta”. A pé, descemos a Avenida dos 
Aliados, passando pela estação e trem São 
Bento, seguiremos pela animada Rua das Flores, 
até chegar ao bairro histórico da Ribeira, junto ao 
rio Douro. Atravessaremos a famosa ponte Luis I, 
para chegarmos em Vila Nova de Gaia, visita a 
uma das mundialmente conhecidas caves de 
vinho do Porto, finalizando a visita com uma 
degustação. Resto da tarde livre.

Em horário determinado apresentação no 
aeroporto Salgado Filho para embarque com 
destino a cidade do Porto (conexão em Lisboa). 

29 Dez - Dom - PORTO - SÃO MIGUEL

Após o café da manhã, faremos check-out. Em 
horário determinado, embarque com destino a 
Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Chegada e 
traslado ao Grand Hotel Açores Atlântico (4*). 
Jantar com bebidas no hotel.

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``. A tarde, visita, ao Parque 
Terra Nostra (com possibilidade de banho nas 
piscinas termais de água férrea. Subida ao 
miradouro do Pico do Ferro. Ao final da tarde , 
regresso a Ponta Delgada. Jantar com bebidas 
no hotel.

30 Dez - Seg - SÃO MIGUEL

Após o café da manhã, subiremos ao maciço 
montanhoso das Sete Cidades, com destaque a 
base da caldeira, que envolve a lagoa Freguesia 
das Sete Cidades, miradouro do Escalvado, 
Fajãs Lávicas de Mosteiro e Ferraria, freguesias 
rurais até a cidade de Ponta Delgada. A noite ceia 
de Réveillon no hotel.

31 Dez - Ter - SÃO MIGUEL

Após o café, em horário a ser informado, 
traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a Terceira. Chegada, início dos passeios, 
com destaque para a praia da Vitoria e Quatro 
Ribeiras, na freguesia dos Biscoitos, com sua 
zona vitivinícola e as piscinas naturais; Almoço 
em restaurante local. Faremos o check-in no 
Hotel Terceira Mar (4*). Tarde livre para atividade 
pessoal ou para desfrutar das áreas sociais do 
hotel. Jantar com bebidas incluídas no hotel. 

01 Jan - Qua - SÃO MIGUEL - 
TERCEIRA

Após o café da manhã, faremos visita a Angra 
do Heroísmo, passando pelo Jardim Duque da 
Terceira, Sé Catedral dos Açores e Câmara 
Municipal, Almoço com bebidas incluído. No 
interior da Ilha, subida a serra do Cume, 
continuação pelo interior da Caldeira Guilherme 
Moniz. Jantar com bebidas incluídas no hotel.

02 Jan - Qui - TERCEIRA

Café. Manhã livre. Almoço em restaurante local. 
Em hora a combinar transporte privativo ao 
aeroporto das Lajes. Formalidades de embarque 
e partida  com destino à ilha do Faial. 

Traslado para o hotel do Canal (4*), onde será 
servido o jantar com bebidas incluídas. 
Hospedagem.

03 Jan - Sex - TERCEIRA - FAIAL

Café da manhã e após visita de meio-dia à ilha 
do Faial. Visita guiada ao Centro de Interpretação 
do Vulcão. Parada em local de exposição e venda 
de artesanato local. Continuação pelo norte e 
interior da ilha, caracterizado pelas paisagens de 
hortênsias, com parada na “Caldeira”. Com vistas 
para o famoso “Vale dos Flamengos”, miradouro 
de Nossa Senhora da Conceição, panorâmica 
para a Horta. Almoço em restaurante local. De 
tarde, faremos uma visita a pé ao centro da 
cidade. Jantar no hotel.

04 Jan - Sáb - FAIAL

05 Jan - Dom - FAIAL - PICO - FAIAL

06 Jan - Seg - FAIAL - LISBOA

Café da manhã, travessia de Ferry até Vila da 
Madalena. Visita de dia completo a Ilha do Pico, 
com destaque para: Museu do Vinho , zona 
demarcada do Verdelho. “Mistério de São João”, 
“Mistério da Silveira”, Vila das Lajes. Almoço com 
bebidas. A tarde, visita ao Museu dos Baleeiros,  
travessia da ilha, visita a  Vila de São Roque do 
Pico, velho porto baleeiro, piscinas naturais das 
Poças, aldeia do Cachorro. Travessia de ferry-
boat para a Ilha do Faial. Jantar com bebidas 
incluídas.

Café da manhã buffet no hotel. Em hora a 
combinar, traslado ao aeroporto da Horta. 
Formalidade de embarque com destino a Lisboa. 
Chegada ao aeroporto da Portela, traslado ao 
Hotel Occidental Lisboa. Restante da tarde livre.

Em Horário a combinar traslado para embarque 
em voo TAP, com destino a Porto Alegre. 

Fim dos serviços.
A Portosul Turismo agradece a preferência. 

07 Jan - Ter - LISBOA - PORTO ALEGRE

visitazores -Turismo dos Açores

visitazores -Turismo dos Açores


