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Ilhas dos Açores  
Ilha de São Miguel, Ilha Terceira, Ilha do Pico, Ilha do Faial 

08 Dias / 07 Noites 

Saída: datas predeterminadas 

27 anos de experiência e qualidade! 

Cada ilha dos Açores tem os seus tesouros, os seus segredos e muitas razões que justificam uma visita. Longe do agito 

de Portugal continental, a natureza dos Açores a torna única. Desfrute dessas maravilhosas ilhas!! 
 

1º Dia – Lisboa/ São Miguel (Sete cidades e Costa sudoeste) 

Apresentação por conta dos passageiros no aeroporto de Lisboa com 2 horas de antecedência ao embarque.    

Embarque em voo com destino a ilha de São Miguel. Chegada, recepção e início do tour pela ilha.  
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 à 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 até à 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 Hotel, onde será servido 
o jantar com bebidas incluídas. Hospedagem. 
 

2º Dia – São Miguel (nordeste e Furnas, com almoço de “Cozido”)  
Café da manhã. Saída para visita de dia inteiro, à parte oriental de São Miguel. Travessia da ilha, de sul para norte, até 
às plantações de Chá, com visita à Fabrica Gorreana e degustação de chás Verde, Pekoe e Orange Pekos. Continuação 
pelo norte da ilha, visitando o Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões. Parada na Vila Nordeste (breve caminhada 
pelo centro) e no Miradouro da Ponta do Sossego. Passagem pela Vila da Povoação em direção às Furnas, com visita à 

Lagoa das Furnas de cujas margens será retirado de buracos no solo, o “Cozido” do Hotel Terra Nostra. Almoço. 
Possibilidade alternativa de banho na piscina termal de águas férreas, a 30 – 38oC, às “Caldeiras” (Fumarolas das 
Furnas) – fenómeno vulcânico com características únicas. Subida ao miradouro do Pico do Ferro* e continuação até Vila 
Franca do Campo, primeira capital da ilha (breve parada junto à marina). Ao fim da tarde, regresso a Ponta Delgada. 
Jantar com bebidas incluídas. Hospedagem.  
* Algumas estão sujeitas ás condições atmosféricas ou a um mínimo de participantes. O pagamento destes passeios é 

efetuado localmente.  
 

3º Dia – São Miguel (Ribeira Grande, Caldeira Velha e Lagoa do Fogo) 

Café da manhã. Manhã livre para atividades de caráter pessoal.  
O almoço com bebidas incluídas será servido no hotel. Em hora a combinar, saída em direção à costa norte, via zona 
piscatória de piscatória de Rabo de Peixe, até à 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, até ao ponto mais alto, passando 
junto das Centrais Geotérmicas, e visita à Caldeira Velha (entrada incluída). Parada ainda em miradouro sobre a Lagoa 
do Fogo. Passagem pela cidade da Lagoa, junto das praias do Pópulo e São Roque, até à Fajã de Baixo, para visita a 

uma plantação de ananases em estufa. Regresso ao hotel. À noite, num restaurante local, será servido o jantar com 

bebidas incluídas. Hospedagem. 
* Atividades opcionais: participação em atividades opcionais, como observação de baleias e golfinhos, nadar com 
golfinhos, ou outras. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 



 

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 

4º Dia – São Miguel / Terceira (Praia da Vitória, Ramo Grande e costa norte) 
Café da manhã. No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a ilha de Terceira.  Chegada, 

recepção e início da visita pela ilha. Em direção à cidade da Praia da Vitória, visitaremos o miradouro panorâmico sobre 
a cidade e baía. Passaremos pela Base das Lages e pelas freguesias do Ramo Grande. Parada nas Quatro Ribeiras, um 
dos primeiros povoados da ilha, junto da sua igreja e Império do Espírito Santo (sem entrada). Na freguesia dos 
Biscoitos, poderá apreciar  a zona vitivinícola (onde as vinhas crescem dentro de “curraletas”), bem como as piscinas 
naturais. Através das verdejantes pastagens do interior da ilha, passagem pela zona de ganadarias e “tentaderos” e 
descida para a costa sul, em direção a Angra do Heroísmo. Chegada no hotel e hospedagem. O Almoço com bebidas 
será servido no hotel. Tarde livre para atividades de caráter pessoal. O jantar com bebidas incluídas em restaurante 

local. Hospedagem. 
 

5º Dia – Terceira (Angra do Heroísmo, e centro da ilha)  

Café da manhã. Saída pela manhã, visita a pé a Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO, 
nomeadamente (*): Palácio dos Capitães-Generais (entrada incluída); Jardim Duque da Terceira, Sé Catedral dos 
Açores e Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. De ônibus, subida ao Monte Brasil, rodeado pelas muralhas do Forte 
de São João Batista. Passaremos pela Serretinha, Porto Judeu, baía da Salga e Vila de São Sebastião (visita à Igreja e 

Império do Espírito Santo - sem entrada). Almoço com bebidas incluídas em restaurante típico. Seguiremos pelo 
interior da ilha, subindo a Serra do Cume, com vista para o inesperado Vale da Achada, a “manta de retalhos” que é a 

maior planície dos Açores; e continuação pelo interior da Caldeira Guilherme Moniz, com possibilidade de visita 
(opcional, não incluída) ao Algar do Carvão (chaminé de vulcão, acesso 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. Regresso ao hotel. Jantar com bebidas incluídas no hotel. Hospedagem. 
(*) Quando alguma visita não for possível, por coincidir com feriado ou encerramento do(s) monumento(s), o guia 
proporá, dentro do possível, visitas alternativas. 
 

6º Dia – Terceira / Pico (Visita) 
Café da manhã. No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino à ilha do Pico. 

Chegada, recepção e início do tour de dia completo à ilha com destaque para: o Cachorro, Vila de São Roque do Pico, 
velho porto baleeiro: piscinas naturais das Poças, travessia da ilha, de norte a sul, passando ao lado da montanha do 
Pico, Vila das Lajes. Almoço buffet com bebidas incluídas em restaurante local. À tarde, visita ao museu dos Baleeiros 
(ingressos incluído)*. Tempo para passeio no centro da vila, ou compras, nas várias lojas de artesanato de objetos em 

marfim e osso de baleia, passagem pelo “Mistério da Silveira” e parada no “Mistério de São João e na zona demarcada 
do Verdelho”, paisagem declarada Patrimônio da Humanidade, pela Unesco. Visita ao Museu do Vinho (ingresso 
incluído)*, com seus famosos dragoeiros (dracena draco). A visita termina no hotel. Tempo livre para visita ao centro 

da Vila da Madalena, com as suas talhas e interessantes azulejos setecentistas. À noite, jantar com bebidas incluídas 
em restaurante local. Hospedagem.  
* Quando a visita coincidir com feriado ou outro dia de encerramento dos museus previstos no programa, o guia 
proporá visitas alternativas, com ingresso incluído.  
       

7º Dia – Pico / Faial  
Após café da manhã, saída traslado ao cais de Madalena, para embarque em ferry com destino à cidade da Horta (ilha 
de Faial). Chegada e inicio de visita de meio-dia à ilha do Faial: Miradouro de Nossa Senhora da Conceição, com vista 
panorâmica pela Horta, a “cidade-mar” dos Açores, vista ao famoso Vale dos Flamengos, Caldeira, Vulcão dos 

Capelinhos: visita guiada exclusiva ao Centro de Interpretação do Vulcão: com filme 3D sobre a “Formação da Terra”, 
projeção holográfica sobre o vulcão, origens e natureza geológica das Ilhas dos Açores (ingresso incluído – Bilhete 
completo sem restrições). Visita local. Na cidade da Horta, breve visita à Marina e à Igreja de Nossa Senhora das 

Angústias. Almoço com bebidas incluídas em restaurante local. Hospedagem.  
Resto do dia livre para atividades opcionais*. O jantar com bebidas incluídas será servido no hotel, seguido de uma 
visita ao famoso “Peter – Café Sport”. Hospedagem.   
*Atividades opcionais: (a pagar localmente e sempre que as condições que as condições climatéricas e disponibilidades 

de embarcação o permitam), nomeadamente visita à Ilha de São Jorge, famosa pelas suas fajãs e pelo queijo ali 
produzido.  
 

8° Dia – Faial / Lisboa 
Café da manhã. No horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lisboa. Chegada no 
aeroporto de Portela e fim dos nossos serviços. 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Hotel Categoria 

São Miguel 03 Hotel Açores Atlântico Primeira 

Terceira 02 Hotel Terceira Mar Primeira 

Pico 01 Hotel Caravelas Primeira 

Faial 01 Hotel do Canal Primeira 

 

PARTE TERRESTRE  

€ = Euro / R$ = Real 

Saídas em 2018 

Por pessoa em € Por pessoa em R$ 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

25-Mar’18 

1,8,15,22 e 29-Abr’18 
1,8,15 e 22- Out’18 

1.289 1.499 5.156 5.996 

6,13,20 e 27-Mai’18 

3,10,17 e 24-Jun’18 
2,9,16 e 24-Set’18 

1.373 1.635 5.492 6.540 

1,8,15,22 e 29-Jul’18 
5,12,19 e 26- Ago’18 

1.426 1.740 5.704 6.960 

Obs: Nas datas em vermelho o roteiro é efetuado no sentido inverso, garantindo todos os serviços e visitas 
programadas. Favor consultar nossos agentes. 
Obs: Nas datas em azul o roteiro efetuado com voos e ordem de visitas diferentes. Favor consultar nossos agentes. 
 
OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Euros e Reais, considerando o câmbio de € 1 = 4,00 da data de 08/12/2017 e 
estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- Bilhetes aéreos em classe econômica nos trechos Lisboa / São Miguel / Terceira / Pico/ Lisboa com franquia de 
bagagem de 1 peça até 23 kg;  

- 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Assistência nas formalidades de embarque;  
- Viagem e passeis realizados em ônibus em serviço regular de acordo com o roteiro;  
- Guia acompanhante falando português;  
- 13 refeições indicadas no roteiro com bebidas incluídas (vinho da casa, sucos, água mineral e café) algumas com 
animação cultural e folclore; 

- Todos os ingressos de acordo com o roteiro; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 8 dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos de 
idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 

 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Seguro viagem; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de EUR 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
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Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 

 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 
Observações Importantes: 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 
- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um tour leader e com 
datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem ser incluídas noites extras 
antes ou depois do tour. Note que, devido ao número de passageiros, o volume de bagagem permitido durante a 
viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com pessoas de diferentes 

nacionalidades e costumes; 
- É necessário emissão de seguro viagem com cobertura mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen”; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

PORTUGAL 

                

            

PASSAPORTE 

 
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 

Brasil 

VISTO  
Para permanência até 90 dias 

Certificado 

Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 
 

Seguro Viagem 
 

É necessário emissão de seguro viagem com cobertura 

mínima de € 30.000 conforme “Tratado de Schengen” 

         - obrigatório |  - não obrigatório 

 


