
Programa de Viagem

AÇORES
Faial – Pico - São Miguel 

De 8 a 13 de Outubro de 2019
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Outubro de 2019

Dia 8 (Ter.) * LISBOA / FAIAL 

Comparência até às 13h00 no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.
Após a chegada, formalidades de embarque e partida às 15H00, em avião da SATA, no voo S4 153 com destino
ao Faial. Refeição ligeira a bordo.
Após 2h45 de voo, chegada ao Faial – Aeroporto da Horta, às 16H45 locais (hora local: -1 hora do que em
Portugal). Desembarque e encontro com o agente local, seguido de transporte em autocarro privado para o
HOTEL DO CANAL. Chegada, distribuição de quarto, alojamento e Jantar.

Dia 10 (Qui.) * FAIAL / SÃO MIGUEL

Dia 9 (Qua. ) * FAIAL / PICO / FAIAL

Pequeno-almoço no Hotel.
Em hora a determinar localmente, transporte privado para o Cais de Embarque da Horta e partida às 09H00 em
barco da Atlântico line com destino ao Pico. Chegada ao Pico – Cais da Madalena às 09H30. Após as formalidades
de desembarque, encontro com o guia e partida para o Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da
Vinha da Ilha do Pico, visita guiada. Após a visita passagem pelo Cachorro, paragem no Cella Bar, visita ao
Museu do Vinho da Madalena. Almoço no Restaurante Ancoradouro. De tarde, percurso pela beira-mar até às
Lages, visita ao Museu da Baleia, lagoa do Capitão e percurso até à casa da Montanha. Após a visita continuação
da viagem até ao Cais de Embarque da Madalena, formalidades de embarque e partida às 18H00 com destino ao
Faial, chegada às 18H30, transporte para o Hotel. Jantar e alojamento.

Pequeno-almoço no Hotel.
Em hora a determinar localmente, encontro com o guia e partida com destino ao Miradouro da Espalamaca.
09H30 – Visita do Jardim Botânico do Faial, Flamengos;
11H00 – Partida para a visita do Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos.
O almoço será pelas 13H30 no Peter’s ou O Genuíno.
De tarde, transporte para o aeroporto da Horta, após a chegada, formalidades de embarque e partida às 17H15,
em avião da SATA AIR AÇORES, no voo SP 573 com destino a São Miguel.
Após 50 minutos de voo, chegada a São Miguel – Aeroporto de Ponta Delgada – João Paulo II, às 18H05 locais
(hora local: -1 hora do que em Portugal). Desembarque e encontro com o guia local, seguido de transporte
privado para o HOTEL MARINA ATLÂNTICO. Chegada, distribuição de quarto, Jantar e alojamento.
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Dia 11 (Sex.) * SÃO MIGUEL

Pequeno-almoço no Hotel.
Manhã nos Jardins de Ponta Delgada.
Jardim António Borges – Jardim do século XIX, com espécies arbóreas de várias partes do mundo, que foi
propriedade privada até aos anos de 1950, altura em que passou para a posse da Câmara Municipal de Ponta
Delgada. Visita guiada pela arquiteta paisagista Clara Neto.
Jardim do Palácio de Santana – Palácio e parque do século XIX, construídos em meados do século XIX pelo
morgado José Jácome Correia que, desde 1980, acolhe a sede da Presidência do Governo dos Açores.
Jardim José do Canto – José do Canto, desde os anos cinquenta do século XIX, fez do seu jardim um
extraordinário espaço de aclimatação para milhares de espécies. Desde 2009 é gerido pela Fundação Jardim José
do Canto. Almoço no jardim e visita guiada pelos proprietários.
De tarde, encontro com o guia e partida em autocarro para uma visita guiada pelos proprietários aos jardins da
Quinta do Bom Despacho, originalmente do século XVIII e hoje um espaço de férias e de eventos, oferecendo
alojamento. Após a visita, partida para as Sete Cidades, para visita guiada pela Professora Isabel Soares
Albergaria ao Jardim Pitoresco incluindo a Mata, na margem sudoeste da Lagoa Azul das Sete Cidades, uma
parcela remanescente de um antigo e extenso arboreto. Pelas 18H30 eventual banho de mar ou termas e às 19H30
jantar nas Termas da Ferraria.
Transporte para o Hotel. Alojamento.

Dia 13 (Dom.) * SÃO MIGUEL / LISBOA

Pequeno-almoço no hotel.
Em hora a determinar, encontro com o guia e partida para a visita guiada pela Professora Isabel Soares Albergaria
à Mata Jardim José do Canto na Povoação, plantada em meados do século XIX, em terrenos resultantes do vulcão
do Pico do Gaspar (1630). Em 1861, José do Canto encomendou o projeto a Barrillet-Deschamps mas acabou por ser
concluído por George Aumont e ainda hoje é propriedade da família. Partida para uma visita guiada ao Piquinho,
pelo seu proprietário.
Almoço (cozido) no Terra Nostra Garden Hotel.
De tarde, visita guiada ao Parque Terra Nostra, cuja fundação como jardim botânico remonta a 1780 e foi
adquirido, nos anos 30 do século passado, por Vasco Bensaúde sendo hoje propriedade da família.
Continuação da visita para a plantação e fábrica de chá – Gorreana.
As visitas terminam no aeroporto João Paulo II.
Após a chegada, formalidades de embarque e partida às 21H15 em avião da SATA, no voo S4 128 com destino a
Lisboa. Refeição ligeira a bordo.
Após 2h10 de voo, chegada a Lisboa – Aeroporto Humberto Delgado, às 00H25 do dia 14 de Outubro.

FIM DA VIAGEM

Dia 12 (Sáb.) * SÃO MIGUEL

Pequeno-almoço no Hotel.
Em hora a determinar, encontro com o guia e partida para a visita guiada à Quinta da Torre em Capelas,
continuação para a visita da Caldeira Velha – Cascatas de Água termal na Ribeira Grande, visita da Lagoa do
Fogo. O almoço será servido no Restaurante Alabote.
De tarde, partida para a visita do Centro de Artes Contemporâneas na Ribeira Grande, continuação para a visita
guiada à propriedade agropecuária Lameiro.
19H30 – Jantar na Quinta dos Sabores em Rabo de Peixe.
No final, transporte para o Hotel. Alojamento.
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Informações & Reservas:

Organização:

Associação Portuguesa dos Jardins Históricos
Telefone: +351 969 673 750
Email: geral@jardinshistoricos.pt

Inscrições até 30 de Junho de 2019

 Sinalização mínima obrigatória no valor de EUR 400,00
 Pagamento final da viagem até ao dia 19 de Julho de 2019
 Os pagamentos devem ser efetuados por transferência bancária para a seguinte conta:

Banco: Novo Banco
Em nome de CLUB-TOUR SA.
NIB: 0007 0415 00068880018 25
IBAN: PT50 0007 0415 0006 8880 0182 5
BIC/SWIFT BESCPTPL

 Em caso de desistência, após o dia 20 de Agosto de 2019, os valores pagos não serão reembolsáveis.
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Serviços Incluídos:

 Passagem Aérea SATA, Lisboa-Horta-Ponta Delgada-Lisboa, em classe económica, com direito a 1 mala de
bagagem até 23kg;

 Taxas de aeroporto (ao valor de 39,78 Euros, sujeitas a alteração até ao dia de emissão);
 Viagem de barco Faial-Pico-Faial;
 Transporte em Autocarro privativo em todo o itinerário, conforme programa;
 Guia turístico em todo o itinerário, conforme programa;
 02 noites de alojamento no Faial | Hotel do Canal 4* em regime de dormida e pequeno-almoço;
 03 noites de alojamento em São Miguel | Hotel Marina Atlântico 4* em regime de dormida e pequeno-almoço;
 10 refeições em Hotéis/Restaurantes locais (05 almoços + 05 jantares) com bebidas;
 Todas as visitas e entradas conforme programa;
 Taxas hoteleiras e de Turismo, IVA;
 Seguro Multiviagens.

Não inclui:

 Serviço de bagageiros;
 Gratificações a Guias e/ou Motoristas;
 Extras de carácter pessoal.
 Tudo não especificado no parágrafo: "Serviços incluídos“.
 Early check-in e late check-out.

Documentação de Embarque (Cidadãos de Nacionalidade Portuguesa)
Cartão de Cidadão, com validade mínima de 6 meses após o início da viagem.


