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Ugeprog ra m Azorerne 2OL7
(ret til ændringer forbeholdes)

Ankomst til Ponta Delgada på øen Såo Miguel.
Transfer varer ca. 30 min. Velkomstmøde om eftermiddagen.
Fælles aftensmad på vores hotel (inkluderet i §sens pris),

Ponta Delgada - Byvandring
Såo Miguels hovedstad, Ponta Delgada, ligger smukt med udsigt over en bugt. Ponta Delgada
har store kontraster - lige fra de historiske seværdigheder og museerne til den moderne
marina og den livlige markedsplads med frugt og grønt. Vi besøger blandt andet 6n af byens

smukkeste kirker. Azorerne har en masse spændene mad-specialiteter. Mange af disse finder
man på byens frugt- og grøntsagsmarked. Her findes delikatesser, som man ikke så ofte ser i

de danske supermarkeders grøntafdelinger. Markedet byder også på mange farverige og flotte
blomster, som man kan købe med hjem.
Fælles aftqnsmad på vores hotel eller en restaurant i byen (ikke inkluderet i rejsens pris).

Furnas - Sa6 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

strak på Island itropisk grønt med varme kilder og duftende, boblende og buldrende gejsere,

caldeiras. Vi besøger ø-verdenens smukkeste park, den botaniske have Terra Nostra, hvor
man kan bade i det 30 grader varme, jernholdige vand fra "Ungdommens Kilde". Mulighed for
frokost i Furnas (for egen regning). Turen foregår i privat bus; og vi har en lokal guide med på

hele turen. Pris € 57,- p.pers. (min 10 pers.) inkl. entr6 til den botanisk have i Furnas.

Intet fast program

Lagoa do Fogo - Ildsøen
Dagens højdepunkt er Lagoa do Fogo, også kaldet for Ildsøen. I 945 meters højde har vi en

betagende udsigt over det 500 meter dybe vulkankrater med sin azurblå sø samtidig med, at
Atlanterhavet skimtes i baggrunden. I løbet af dagen gør vi også et stop ved den tropiske
oase, hvor vi finder det lune, naturlige vandfald, Caldeira Velha, hvor der er mulighed for at
bade. Dagen sluttes af i Ribeira Grande,'hvor vi efter frokost (for egen regning), tager på

likørfabrik. Her skal vi smage på nogle af de mange lokale likører. Turen foregår i privat bus,
og vi har en lokal guide med på hele turen.
Pris € 45,- p.pers. (min 10 pers.).
Fælles aftensmad på en restaurant i byen (ikke inkluderet i rejsens pris).

Tviltingesøerne - Sete Cidades
Sete Cidades, også kaldet for tvillingesøernet på den vestlige side af Såo Miguel er uden tvivl
et af øens absolutte højdepunkter. Udsigtspunktet 'Vista do Rei" byder på en panoramaudsigt
over det imponerede vulkankrater. Vejen op til 'Vista do Rei" er meget naturskøn og byder på

mange smukke udsigter. Efter caf6stop i Sete Cidades by kø,rer vi mod havet. I løbet af dagen
gør vi desuden et stop i byen Fajå cle Baixo, hvor vi besøger en af øens berømte
ananasplantager og høre nærmere om den meget komplicerede proces der ligger bag den
populære frugt. Turen foregår i privat bus, og vi har en lokal guide med på hele turen.
Pris € 50,- p.pers. (min 10 pers.).
Fælles aftensmad på vores hotel eller en restaurant i byen (ikke inkluderet i rejsens pris).

Intet fast program
Fælles aftensmad på vores hotel (inkluderet i rejsens pris).

Hjemrejse til Danmark
Afgangstid fra hotellet til lufthavn oplyses af rejselederen.


