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Vols Previstos 

BARCELONA - LISBOA              20 OCT      11.25 - 12.20 
LISBOA - PONTA DELGADA     20 OCT      17.05 - 18.25 
PONTA DELGADA - LISBOA.    24 OCT      19.15 - 22.30
LISBOA - BARCELONA               26 OCT     16.35 - 19.25

Les Açores es troben en el nexe de les
plaques tectòniques europea, americana i
africana, i són testimonis de les forces que
sempre donaran forma al nostre planeta.
Aquest és un món de fumaroles, olles de
fang, cavernes, columnes, grutes
formades a partir de roca una vegada
fosa,  llacs blaus envoltats de boscos de
llorer i cedre i verdes pastures que
modelen els vessants de les calderes.



21 d'octubre. PONTA DELGADA

Desdejuni a l'hotel. Sortida a peu de l'hotel fins a la marina de Ponta Delgada
des d'on partirà el viatge per a l'Observació de Balenes i Dofins. Les illes
Açores són una llar permanent o punt de pas per a més d'un terç de les
espècies de balenes i dofins del món.  Sortida a peu per a dinar en restaurant
local.
A la tarda sortida a peu per a descobrir el centre de Ponta Delgada.
L'arquitectura distintiva de la calç blanca i el basalt negre li donen a la capital
de l'arxipèlag un rostre monocromàtic encara que és una ciutat plena de
caràcter acolorit. Passeig pels carrers empedrats del centre històric, passant
per alguns dels edificis i llocs més interessants: el mercat, l'àrea de "Matriu" i
la plaça de São Francisco. Visita al nucli d'Art Sacre del Museu Carlos
Machado.  Retorn a l'hotel. Sopar i allotjament. 

20 d'octubre. BARCELONA - PONTA DELGADA

Trasllat des del Museu de Badalona a l'aeroport de Barcelona per agafar el vol
cap a Ponta Delgada. 
*Durant l'escala del vol a Lisboa sortirem a dinar al parc de les Nacions*
Trobada amb el guia local a l'aeroport de Ponta Delgada i trasllat a l'hotel.
Sortida a peu de l'hotel fins al centre històric per sopar en un restaurant local. 
Retorn a l'hotel. Allotjament a l'Hotel Vila Nova o similar. 

22 d'octubre. PONTA DELGADA - FURNAS - LAGOA DO
FOGO

Desdejuni a l'hotel. Sortida amb autobús de l'hotel cap a Furnas, un complex
volcànic històricament actiu, Furnas abasteix un petit poble, la impressionant
Lagoa das Furnas i dotzenes de fonts termals. Visita del jardí Terra Nostra. A
les ribes de la Lagoa das Furnas és on els vilatans cuinen el famós Cozido das
Caldeiras, un guisat amb carns mixtes i verdures cuinades amb la calor
volcànica. Aquest serà el nostre dinar!
Visita a la ubicació de Caldeiras on es poden provar diverses aigües minerals.
Continuació cap al costat nord de l'illa i parada en una de les plantacions de te
locals. Pujada per la carretera de muntanya cap al Pico da Barrosa, on és
possible gaudir d'una fabulosa vista sobre la Lagoa do Fogo. Tornada a l'hotel.
Sopar i allotjament. 
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23 d'octubre. NORD-EST

Desdejuni a l'hotel. Sortida amb autobús de l'hotel cap a la part oriental de
l'illa. El Nord-est és una regió coneguda pels abruptes penya-segats
costaners, la vegetació exòtica i verda i les muntanyes cobertes de boscos. Al
llarg del recorregut hi ha diversos miradors on és possible admirar i
fotografiar el paisatge. Visita a la Ribeira do Caldeirões, un parc on és
possible trobar molins d'aigua i  cascades. Continuació per a una petita visita
a peu a Vila do Nordest amb oportunitat de visitar la Casa del Treball,
dedicada sobretot a la teixidura i al brodat. Parada per dinar en un restaurant
local.
A la tarda parada al Mirador de Ponta da Madrugada i després al Povoação.
Aquesta vila va ser el primer lloc de l'illa a ser poblat, d'aquí el seu nom
“Població”. Tornada  a l'hotel. Sopar i allotjament. 
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24 d'octubre. PONTA DELGADA - LISBOA

Desdejuni a l'hotel.  Matí lliure. Sortida a peu des de l'hotel per
dinar en un restaurant local. A la tarda sortida amb autobús de
l'hotel per a visitar una plantació de pinyes amb diversos
hivernacles, mostrant les diferents etapes de creixement i els
mètodes de mà d'obra intensiva utilitzats per a produir-les.
Seguim cap a la part occidental de l'illa travessant la carretera de
muntanya i passant per diversos miradors, fins i tot el de Vista do
Rei, amb una magnífica vista del cràter de Sete Cidades amb els
llacs “bessons”. Descens fins a l'interior del cràter i parada al
poble per fer un un curt passeig per les ribes. 
Trasllat a l'aeroport per agafar vol directe cap a Lisboa. Arribada
a l'aeroport de Lisboa i trasllat a l'hotel. Allotjament a l'Hotel
PortoBay Marques o similar.

25 d'octubre. LISBOA - LA CIUTAT EN TUK TUK

Desdejuni a l'hotel. Durant el matí visitarem la ciutat de Lisboa
d'una manera més que divertida i dinàmica:  amb TUK TUK! 
 Tindrem l'oportunitat de degustar una copa de vi d'Oporto, una
"Ginginha" i els famosos pastissets de Belém. 
Dinar en un restaurant local. A la tarda seguirem gaudint de la
ruta amb TUK TUK per recórrer el casc antic de la ciutat. 
Sopar en un restaurant davant el riu i aprop del pont 25 d'abril, a
la famosa zona de les Docas a Lisboa. Tornada a l'hotel.
Allotjament. 

26 d'octubre. LISBOA - BARCELONA 

Desdejuni a l'hotel. Durant el matí visitarem Lisboa. A la zona de
Belem trobarem els monuments més bonics i històrics dels segles
XV i XVI. Farem una breu parada a la Torre de Belem, patrimoni de
la humanitat de la UNESCO. Passejarem pel Monastir dels
Jerònims, una obra mestra de l'estil "manuelino". Dinar a la Plaça
do Comerço. Després de dinar, trasllat cap a l'aeroport de Lisboa
per agafar vol directe cap a Barcelona. Arribada i trasllat cap al
Museu de Badalona.
 FI DEL VIATGE.
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PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1.450€
    - Taxes: 175€
    - Suplement hab. Ind.: 200€
   
IMPORTANT:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de
donar una paga i senyal de 300 € per persona. 
- Viatge acompanyat des de casa amb un màxim
de 25/30 persones.

SERVEIS INCLOSOS:
- Vols directes BCN - Lisboa - Ponta Delgada -
Lisboa  - BCN amb   facturació d'una maleta.
- Hotels indicats de 4 * cèntrics.
- Pensió Completa durant tot el viatge (excepte
sopar del 24 d'octubre)
- Guia acompanyant des de Barcelona durant tot
el viatge.
- Autocar privat per al nostre grup.
- Guies locals de parla espanyola.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Assegurança de viatge i anul·lació.

SERVEIS NO INCLOSOS:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. Cal preveure 20€
per persona a repartir: 8€ pel xofer i 12 € pel
guia.


