
SÃO MIGUEL
08 A 12 MAIO 2021

FESTAS DO SENHOR SANTO CRISTO – PONTA DELGADA



As famosas festas de Santo Cristo dos Milagres de São Miguel, dão o mote para mais uma magnifica viagem Novas
Fronteiras. Venha connosco assistir aos festejos e à procissão, e desfrute das magnificas paisagens, da fantástica
gastronomia e o excelente acolhimento que os Açores têm para nos oferecer. 

1º dia - 08 de maio (Sábado) – Lisboa / Ponta Delgada
Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 09h40 para embarque em voo TAP com destino a Ponta Delgada.  Chegada prevista
para as 13h05. Acolhimento por parte do nosso agente local e transfere a um restaurante local para almoço. 
Após almoço, início de excursão de meio-dia à Lagoa do Fogo e Ribeira Grande: 
Partida às 15h00/15h30, em direção à Costa Norte, para visita da Ribeira Grande e seus arredores. 
Breve paragem na Ribeira Seca para visita dum fontanário  renascentista que juntamente com o povoado, foi destruído pela
erupção vulcânica de 1563. Continuação do percurso até à Ribeira Grande onde se pode admirar o seu casario dos séculos XVII e
XVIII. Visita dos principais monumentos da cidade.  
Continuação pela estrada montanhosa da Lagoa do Fogo, pela encosta Norte do Pico da Barrosa. 
Paragem no Miradouro para admirar o maravilhoso lago e as suas margens, avistando igualmente uma extensa zona da Costa
Norte e o mar pelo lado Sul. 
Descida da montanha em direção à Vila da Lagoa por uma estrada donde se avista o maciço das Sete Cidades e a orla marítima
Norte e Sul. 
Chegada ao pelas 18h00 ao São Miguel Park Hotel****. Check-in e Alojamento.

2º dia - 09 de maio (Domingo) – Ponta Delgada
Pequeno almoço no hotel. 
Dia inteiramente livre dedicado às festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Possibilidade de assistir à procissão. 

3º dia - 10 de maio (2ª feira) – Ponta Delgada / Sete Cidades / Ponta Delgada 
Excursão de dia-inteiro às Sete Cidades com almoço. 
Partida do Hotel às 09h30 em direção ao maciço montanhoso das Sete Cidades. 
Após saída de Ponta Delgada, o percurso realiza-se através da Estrada Sudoeste, ao longo da Costa, ladeada por pastagens
verdejantes onde pasta o gado durante todo o ano. 
Paragem no Miradouro da Vista do Rei, magnifica vista sobre as Lagoas das Sete Cidades - a Lagoa Verde e a Lagoa Azul - no fundo
de uma enorme cratera. O percurso continua através de estradas rurais de rara beleza. 
Da estrada podem observar-se longas extensões das Costas Norte e Sul, incluindo o maciço montanhoso na central da Ilha.
Almoço típico em restaurante local. 
Após o almoço, visita às Plantações de ananases em estufas, onde se poderá observar as diferentes fases de crescimento deste
fruto tropical. 
Regresso ao Hotel.
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4º dia - 11 de maio (3ª feira) – Ponta Delgada / Lagoa das Furnas 
Excursão dia inteiro às Furnas com Almoço de Cozido e entrada no Parque Terra Nostra. 
Partida de Ponta Delgada às 9h30 pela estrada do Norte em direção à Ribeira Grande. 
Paragem conforto e visita do centro da Ribeira Grande, segunda Capital da Ilha. 
No caminho para as Furnas, paragem no Miradouro de Sta. Iria, para admirar a costa Norte da Ilha e paragem para visita das
plantações e da fábrica de Chá Gorreana. 
Nova paragem no Miradouro do Pico do Ferro, onde os visitantes poderão admirar a fascinante vista do Vale das Furnas, no fundo
de uma cratera, a Vila e o Lago, rodeados por uma vegetação luxuriante.
Visita do Vale das Furnas, onde podem ser vistos fenómenos vulcânicos ainda em atividade, assim como as diferentes nascentes
de águas minero-medicinais frias e quentes. 
Almoço no Casino Terra Nostra. 
Após o almoço, visita ao Parque Terra Nostra, do séc. XIX, com os seus 20 hectares de diferentes variedades de Plantas e
Árvores trazidas de todas as partes do mundo. 
Partida para Ponta Delgada pela estrada do Sul, passando pelo Lago das Furnas, Vila Franca do Campo (primeira Capital da Ilha) e
Lagoa. 
Regresso a Ponta Delgada cerca das 18h00.  
Jantar de despedida em restaurante local (localizado a aproximadamente 10 minutos a pé do Hotel).

 
5º dia - 12 maio (4ªfeira) – Ponta Delgada / Lisboa  
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. 
Em hora a combinar, saída para transfere do hotel para o aeroporto. Formalidades de embarque. 
Saída em voo TAP pelas 19h15 com destino a Lisboa. 
Chegada prevista para as 22h30. 

Fim de viagem.
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Base de quarto duplo

Suplemento quarto individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 16 participantes

1055 €

225 €

 Passagem aérea em classe turística em voo regular da TAP
Air Portugal, para percurso Lisboa / Ponta Delgada /
Lisboa, com direito ao transporte de 23 kgs de bagagem;

Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras
durante todo o circuito;

Estadia de 4 noites em regime de Alojamento e pequeno-
almoço; 

Transferes aeroporto/ hotel/ aeroporto;

Excursão de meio dia à Lagoa do Fogo com almoço;

Excursão de dia inteiro às Sete Cidades e Plantação de
Ananases, com almoço; 

Excursão de dia inteiro à Furnas com almoço de Cozido nas
Furnas e entrada no parque Terra Nostra;

Jantar de despedida em restaurante local;

Guia local;

Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor
aprox. de 139,45€ à data (a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão dos bilhetes);

Seguro Multiviagens;

O PREÇO INCLUI

Extras de caráter particular;

Gratificações;

Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

O PREÇO NÃO INCLUI

FESTAS DO SENHOR SANTO CRISTO – PONTA DELGADA

NOVAS FRONTEIRAS

Carina Cruz
T:  210 536 596  |  M: 960 477 250
Email: carina@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:


