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Azorerne r info
Øen Sao Miguel
Areal: 759 km2
Længde: ca. 65 km
Bredde: ca. 10 til 20 km
Indbyggeftal: ca. 128.000
Hovedby: Ponta Delgada (ca. 27.000 indb.)
Tidsforskel: 2 time efter Skandinavien

Alarm
Nødhjælp: Drej 112 - opkaldet er gratis og gælder Ambulance, Brandvæsen, Politi og Skadestue.

Apotek (farmaciå)

I Ponta Delgada findes der flere apoteker langs Rua Marques da Praia og Rua Machado dos Santos. Apotekerne er
oftest markeret med et grønt kors. De holder åbent mandag-fredag kl. 09.00-19.00 og lørdag 09.00-13.00. Søndag
lukket. Der vil altid være et vagtapotek, der har åbent. Se hvilket i apotekernes vinduer eller spørg i hotelreceptionen.
Bank
Følgende åbningstider gælder for bankerne: Man - fre kl. 09.00 - 15.00. Lørdag og søndag lukket. Husk pas, hvis du vil
veksle penge eller hæve på kreditkort i banken. Bankerne opkræver samme gebyr, uanset hvor mange penge du
veksler. Kreditkort-/hæveautomater findes foran flere banker rundt omkring i Ponta Delgada. VISA, Mastercard,
American Express, Eurocard og Diners bliver accepteret i de fleste forretninger og restauranter.

Bus
Generelt er der gode busforbindelser. Bus til hele øen: Busstop på Av. Infante D. Henrique. Bussen kan også standses
mellem stoppestederne - bare ræk hånden ud.

Drikkepenge
Det er almindeligt at lægge mellem 5 og 10o/o i drikkepenge på restauranterne, hvis du er godt tilfreds med maden og
servicen. Læg også gerne lidt drikkepenge til rengøringspersonalet på hotellet (ca. 5,- € om ugen) samt til
buschaufføren, hvis man synes om hans kørsel.

Drikkevand
Vandet fra vandhanen kan anvendes til at børste tænder med, men manbør undgå at drikke det, da det har en anden
bakterieflora, end vi er vant til hjemmefra. Der kan købes vand på flaske i alle supermarkeder. Mineralvand uden
kulsyre hedder "agua mineral sem gal', og vand med kulsyre hedder "agua mineral com gal'.
EI

Spændingen er 220Y. Hvis kontakten (barbermaskine, hårtørrer) ikke passer, kan man købe en adapter.

Forretn inger/ å bni ngstider
Åbningstider: Man-fre kl. 09.00-13.00 og 15.00-18.30. Lørdag kl. 09.00-13.00. Søndag

lukket.
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Indkøbscentre/åbningstider
Indkøbscentre har åbent dgl. fra kl. 10.00-22.00.
Parque Atlantico, Rua das Juventude I Sol Man Av. Infante D. Henrique 71

Konsulat
Det Danske Konsulat, Av. Infante D. Henrique,6-1,9500-762 Ponta Delgada .
Åbningstider: Man-fre kl. 10.00-12.00 og 14.00-17.00 7/Tlf.: +351 296 ieq ZStl E-mail: info@cmjrieff.pt

Læge/hospital
Hospitalernes skadestuer er åbne hele døgnet, og de fleste læger på øen Sao Miguel taler engelsk. Hotellernes
receptioner har som oftest gode forbindelser til både til læger og

tandlæger

t
Taxa
Taxa er et billigt og bekvemt transportmiddel. De er beige med to blå striber og "A" (= alugar, til leje), og kører både
bykørsel og ud på øen. Ved større afstande aftales prisen på forhånd. Mange chauffører taler engelsk og er tillige gode
guider. Er man på heldagstur med taxa, bør man invitere chaufføren på frokost.

Telefon
Opkald til Danmark: 0045 + abonnentens nummer. Opkald fra Danmark til øen Sao Miguel (Æorerne): 00351 296 +
abonnentens nummer. Mobilnettet er velfungerende, bedst i og omkring byen Ponta Delgada.
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Vand

Valuta
Portugals møntenhed: Euro.Kursen er 1,- € = ca. 7,50 DKK. Kreditkoft accepteres på de fleste restauranter og i de
fleste butikker.

Seværdigheder

- på egen hånd

Museum Carlos Machado
Æorernes største museum er en blanding af barok- og renæssancestil med et fantastisk udvalg af forskellige kunstner.
Museet er indrettet i et tidligere kloster og rummer en yderst interessant samling af imponerende malerier, som giver
et godt billede af Sao Miguels historie. Første etage indeholder rekonstruktioner af gamle azoriske hjem, derefter følger
en udstilling af skulpturer fra Portugal og Æorerne. Den øverste etage indeholder en zoologisk afdeling med masser af
fugle, insekter og fisk fra Æorerne. Lukket om mandagen. Adresse: Rua Joao Moreira.

S. Brås bastion
S. Brås bastion er et strålende eksempel på italiensk byggestil. Bastionen blev bygget for at beslqÆte Sao Miguel mod
pirater, som var interesserede i de rige skibe, der lagde til ved Ponta Delgada på vej hjem fra Indien og Brasilien.
Bastionen rummer i dag et lille museum, hvor man kan se en interessant udstilling med militære dragter, våben og
udrustninger.

Markedet
det farverige lokale marked finder man et stort udbud af friske frugter, grøntsager, smukke blomster samt masser af
lokale fisk.. Markedet er åbent på hverdage fra kl. 07.00-18.00, fredag dog frem til kl. 19.00. Lørdag er det åbent fra
kl. 07.00-14.00. Søndag lukket. Det er bedst at besøge markedet på fredage og lørdage. Adresse: Rua do Mercado.
På

Fiskemarked
Hver morgen fra kl. 06.00 har man mulighed for at opleve det lokale fiskemarked, når morgenens fangst bliver solgt
havnen i Ponta Delgada. Adresse: Bag ved Castelo de Sao Bras på havnemolen.
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Matriz-kirken
Hovedkirken i Ponta Delgada, som blev opført.i årene 1533 til 1733, hvilket betyder, at kirken er bygget i mange
forskellige stilarter. Adresse: På pladsen bag ved byportene hvor shoppingaderne begynder.

Antonio Borges-parken
Dette er Ponta Delgadas offentlige par( hvor det vrimler med tropiske og subtropiske træer og buske. Det mest
beundringsværdige træ i parken er et gammelt gummitræ (Ficus Elastica). Det spreder sine rødder ud fra stammen, så
det næsten ligner slanger og krokodiller. Adresse: Avenida Antero do Quental.

