Azorerne
En vild, smuk og frodig natur, varme kilder,
dybtliggende kratersøer, sorte lavaklipper,
det overvældende grønne landskab samt
befolkningens venlighed og
imødekommenhed karakteriserer øen Sao
Miguel, som er én af de smukkeste øer, der
udgør øgruppen Azorerne.
Det temperede klima gør det mildt og de
fleste steder solrigt. Klimaet på Azorerne
omtales ofte som ”4 sæsoner på en dag”.
Idet Azorerne ligger midt i Atlanterhavet, er
det ikke en overraskelse at vejret kan skifte
meget hurtigt. Golfstrømmen sikrer
temperaturer, der svinger imellem 12 og 26
grader Celsius hele året rundt.
Øen Sao Miguel er ca. 760 km2 stor og har
ca. 140.000 indbyggere, hvoraf ca. 40.000 bor
i hovedbyen Ponta Delgada. Azorerne tilhører
den makronesiske øgruppe, der også
omfatter Madeira, Cap Verde og de Canariske
Øer. På Sao Miguel produceres der bl.a.
tobak, te, peberfrugter, ananas og bananer.
Azorerne blev efter sigende opdaget af den
portugisiske søfarer Diogo de Silves i året
1427. I dag er Azorene en del af Portugal.
Øerne har eget lokalparlament og en
præsident, dvs. en vis form for selvstyre med
en del beføjelser, der dog ikke omfatter
udenrigspolitik, forsvarspolitik og visse andre
områder.
Et utal af blomsterarter, med mere end 55
sjældne og kun her voksende arter gør
Azorerne til en spændende botanisk have for
dem, der elsker planter. Cedertræer,
lyngplanter, hede, vilde druer, vild ingefær,
mahognitræer, Japanske pinjer, Akacier,
Hortensia og mange flere.

Den lokale fauna byder især på spændende
fuglearter, hvoraf flere kun findes på
Azorerne. Her kan man iagttage flere arter af
ørnefamilien og havfugle. I havet omkring
Azorerne findes mere end hundrede
forskellige fiske- og skaldyrsarter.
Ponta Delgada er den største by på øen Sao
Miguel og på Azorerne. Det er en aktiv,
charmerende og meget spændende
handelsby. Byen ligger på øens sydkyst. Hvide
portugisiske huse og smukke barokkirker
pryder de smalle, brostensbelagte gader.
Ponta Delgada og den nærmeste omegn er
den region, der har flest turister på Azorerne.
Men stadig meget langt fra så mange, som
man ser andre steder i Europa. Byens smukke
parker og andre indbydende åndehuller er en
forsmag på hele Sao Miguels enestående
natur. Floraen på vulkanøen imponerer, og
vulkankraterne og de varme kilder er meget
fascinerende.
Øens indbyggere lever først og fremmest af
landbrug og fiskeri og i stigende grad også af
turisme. Ponta Delgada har en central
beliggenhed på øens sydkyst og er en rigtig
god udgangspunkt med hensyn til udflugter
på øen.
Vi bor på Hotel Vila Nova, et populært og
godt hotel centralt i Ponta Delgada. Det er
pæne velindrettede værelser med
aircondition, bad, telefon, hårtørrer, kabel-tv,
nogle med balkon eller altan. Her findes bl.a.
opvarmet udendørs pool, solterrasse og
restaurant. På hotellet bor man bekvemt og i
gåafstand til byen, havnepromenaden og
centrum.

Furnas - Sao Miguels Skatkammer
På denne heldagstur besøger vi det smukke
område i og rundt om vulkankrateret i
Furnas. Fra udsigtspunktet Pico do Ferro er
der en storslået udsigt over kratersøen. I
Furnas tænker man straks på Island i tropisk
grønt med varme kilder og gejsere. Vi
besøger den botaniske have Terra Nostra,
hvor man kan bade i det 30 grader varme,
jernholdige vand fra ”Ungdommens Kilde”.
Mulighed for frokosten i byen.
I løbet af dagen ser vi på Sao Miguels
teproduktion.

Ribeira Grande og Ildsøen
Et af dagens højdepunkter er Lagoa do Fogo,
Ildsøen, der anses for at være den smukkeste
af de tre store vulkankratersøer. I 945 meters
højde får vi en betagende udsigt over det 350
meter dybe vulkankrater. I løbet af dagen
besøger vi også en keramikfabrik i byen
Lagoa. Undervejs på turen kan man bade
under det varme vandfald Caldeira Velha, der
ligger inde i en frodig skov. På tilbagevejen
stopper vi i byen Ribeira Grande, hvor vi går
en lille tur og slutter på likørfabrikken.

Kilde: Nadana Tours

Tvillingesøerne
Tvillingesøerne er uden tvivl et af øens
absolutte højdepunkter, og på udsigtspunktet
Visto da Rei er der et eventyrligt panorama
over det imponerende vulkankrater. Man
bliver fascineret af kratersøernes farvespil.
Vejen op til Vista do Rei er meget naturskøn
med fantastiske udsigter, Vi har en stop i
byen Cete Cidades, hvor vi ser lidt på byen og
kan spise frokast på én af byens caféer.
I byen Faja de Baixo besøger vi en
ananasplantage.

