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Sao Miguel i Terceira 
Açores 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
TAP AIR PORTUGAL: BARCELONA – 
OPORTO – PONTA DELGADA i TERCEIRA 
– LISBOA – BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
AÇORES AIRLINES: PONTA DELGADA – 
TERCEIRA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada de cinc nits a l’HOTEL AZORIS 
ROYAL GARDEN (4*) o similar a Ponta 
Delgada. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL AZORIS 
ANGRA GARDEN (4*) o similar a 
Terceira.         
•Àpats: 7 esmorzars, 6 dinars i 7 sopars. 
•Visites privades amb guia de parla 
espanyola segons itinerari. 
•Entrades segons itinerari. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones. 
•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel�lació de viatge 

(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA, preu per persona 25 €). 

•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Propines guies i xofers. 
•Maleters a aeroports i hotels. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 9 al 16 de Juny 2019. 

9 Juny BARCELONA – OPORTO – PONTA 
DELGADA (ILLA DE SAO MIGUEL) 
Vol regular amb destí Ponta Delgada, via 
Oporto. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL AZORIS ROYAL GARDEN (4*) o 
similar. Sopar i allotjament.  
 

10 Juny ILLA DE SAO MIGUEL  
Esmorzar. Al matí, visita privada de tres 
hores amb guia de Ponta Delgada. 
Descobriran la ciutat rica en història i amb 
un patrimoni arquitectònic encantador, 
rodejada per la bellesa esplèndida de la 
natura d’aquesta illa. Dinar a l’hotel. Tarda 
lliure o excursió opcional regular per 
observar les balenes. Sopar i allotjament. 
 

11 Juny ILLA DE SAO MIGUEL  
Esmorzar. Excursió privada de dia 
sencer amb guia a la costa nord: Furnas 
i al Parc de Terra Nostra amb dinar 
inclòs. Incloent Ribeira Grande, el Mirador 
de Santa Iria, la fàbrica de té Gorreana, el 
Mirador de Pico do Ferro, les calderes de 
Furnas, el Parc de Terra Nostra i de tornada 
al sud passant pel Llac de Furnas, Vila 
Franca do Campo on faran un breu parada 
per visitar aquesta antiga capital de l’illa, 
Agua de Pau i Sao Roque. Arribada a Ponta 
Delgada. Sopar i allotjament. 
 

12 Juny ILLA DE SAO MIGUEL  
Esmorzar. Excursió de dia sencer amb 
guia a la costa occidental: Sete Cidades 
amb dinar inclòs. Incloent el  Mirador da 
Vista do Rei des de on contemplaran els 
imponents llacs verds i blaus de les Sete 
Cidades. Continuació fins el Llac de S. Tiago, 
el Llac do Canario, el Pico do Carvao per 
apreciar la bellesa de la Costa Nord. 
Tornada a Punta Delgada parant a una 
plantació de pinyes. Sopar i allotjament. 
 

13 Juny ILLA DE SAO MIGUEL 
Esmorzar. Excursió de dia sencer amb 
guia a la costa sud: Lagoa de Fogo, 
central Geotèrmica, Calderia Velha i 
Observatori Vulcanològic amb dinar 

inclòs. Pujada cap a Lagoa de Fogo per tota 
la zona muntanyosa. Parada al Mirador de 
Lagoa de Fogo amb una enlluernadora vista 
sobre el cràter volcànic. Continuació cap a 
Caldeira Velha on visitaran la Central 
Geotèrmica. A la tarda, visita del 
Observatori Vulcanològic. Sopar i 
allotjament.     
 

14 Juny PONTA DELGADA – TERCEIRA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Vol regular 
amb destí l’illa de Terceira. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL AZORIS 
ANGRA GARDEN (4*) o similar. Dinar a 
l’hotel. A la tarda, visita a peu d’Angra 
do Heroismo. Ciutat declarada Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO visitant: la 
Catedral, el jardí Duque da Terceira, la 
Cámara Municipal, la Biblioteca Pública, els 
Palaus del Capitans Generals i el Jardí 
Duque da Terceira. Tornada a l’hotel. Sopar 
i allotjament.  
 

15 Juny ILLA DE TERCEIRA 
Esmorzar. Excursió de dia sencer amb 
guia per l’illa de Terceira amb dinar 
inclòs. Incloent el Monte Brasil, el vestigi 
volcànic més gran del litoral de Les Açores,  
Sao Sebastiao on es pot apreciar l’església 
Matriz, Porto Martins amb les piscines 
naturals, Serro do Cume amb vista sobre la 
vall da Achada, Praia da Victoria on hi ha la 
platja de sorra, els jardins, el mercat, els 
Palaus i l’església de Santo Cristo que queda 
davant de la “Casa das Tias” de Vitorino 
Nemesio. Pujada al mirador de Sierra do 
Facho, passeig per la Caldera Guilherme 
Moniz, Algar do Carvao amb descens a 
l’interior d’una xemeneia volcànica. Visita a 
les coves de sofre i les piscines naturals 
formades per la lava volcànica. Visita de la 
fàbrica de formatges. Sopar i allotjament. 
 

16 Juny TERCEIRA – LISBOA – 
BARCELONA  
Esmorzar.  Vol regular amb destí 
Barcelona, via Lisboa.  Arribada. 

Supl. Individual        475 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 30 
d’octubre de 2018 per un mínim de 25 
persones i pendent de confirmar en ferm. 
Qualsevol alteració en la data de sortida, 
tarifa aèria, nombre de participants o 
serveis terrestres implicaria una variació 
en el preu final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

PENSIÓ COMPLETA I VISITES INCLOSES

Preu per persona: 1.860 €


