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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Eilandhoppen Azoren
Van de hoogste berg tot de diepblauwe zee:
met São Miguel, Faial, Pico en Terceira 

Reis samen met andere Limburgers en onze reisbegeleider naar de
prachtige Azoren, bestaande uit 8 onbewoonde en 9 bewoonde
eilanden. Tijdens het uitgebreide excursieprogramma ontdekt u de
schoonheid van deze autonome republiek van Portugal op de
eilanden, São Miguel, Faial, Pico en Terceira. In de Atlantische Oceaan
gaat u tien dagen eilandhoppen waarbij we gebruik maken van
veerboten en binnenlandse vluchten. Op de vulkanische
eilandengroep domineert de kleur groen, zo ver het oog reikt. We
reizen van grottencomplex naar wijnmuseum en van botanische tuin
tot kratermeer. U verblijft in centraal gelegen 4* hotels. Laat u
verrassen door de veelzijdigheid van de Azoren! U gaat toch zeker ook
mee?

De prachtige Azoren, met adembenemende natuur, rijke tradities,
pittoreske vissersdorpen en gemiddelde temperatuur van 23 graden
in de zomer. De vulkanische eilandengroep midden in de Atlantische
Oceaan is nog ongerept en een echt paradijs voor natuurliefhebbers.
Bezichtig op Terceira de UNESCO stad Angra do Heroísmo met haar
historische kerken, paleizen en stadsmuren uit de 16e eeuw en de
grootste krater van de Azoren. Ontdek op Pico het hoogste punt van
Portugal en een schitterende tour langs de wijngaarden. Op Faial is
de krater een echt must-see en in de zeiljachthaven van de hoofdstad
Horta, zijn de talloze kleurrijke geschilderde ‘visitekaartjes’ van de
schippers te bewonderen. Op São Miguel heeft u een prachtig uitzicht
bij Lagoa do Fogo en Vista do Rei, over de blauwe en groene meren
van Sete Cidades die gelegen zijn in een enorme krater.De Azoren is
heel divers met elk hun eigen karakter. Een bijzondere bestemming
om te ontdekken.

Dag 1 - Limburg - Dusseldorf - Ponta Delgado

10 dagen vanaf
€ 2.595,- p.p.

Vertrekdata
 5 juli 2023
Helaas volgeboekt

€2595

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
Düsseldorf airport v.v.

Vlucht Düsseldorf airport met een
overstap in Lissabon naar Ponta
Delgado met TAP Air Portugal

Binnenlandse vlucht met SATA van
Ponta Delgada naar Horta

Binnenlandse vlucht met SATA van
Horta naar Terceira

Vlucht Terceira naar Düsseldorf
Airport met een overstap in Lissabon
met TAP Air Portugal

20 kg ruimbagage per persoon

3 overnachtingen op basis van
halfpension in hotel The Lince**** in
Ponta Delgada op het eiland Sao
Miguel

3 overnachtingen op basis van
halfpension in hotel Horta**** in
Horta op het eiland Faial

3 overnachtingen op basis van
halfpension in hotel Caracol**** in

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl

Versie: 21 May 2023 - Copyright © De Limburger Reizen Pagina 1

https://www.delimburgerreizen.nl/


info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

Vanuit uw Limburgse opstapplaats per luxe touringcar en samen met
onze reisbegeleiding naar Düsseldorf Airport waarvan u met Tap Air
Portugal naar São Miguel zult vertrekken. Met een overstap in
Lissabon komt ’s avonds op de Azoren aan (op de Azoren is het 2 uur
vroeger). De Azoren liggen op ruim 1.300 kilometer van Portugal en
het Europese continent en zo’n 1.600 kilometer van Afrika. Na
aankomst volgt de transfer naar het 4* hotel in het centrum Ponta
Delgada. Op 1 kilometer lopen van het hotel liggen restaurants en
winkels.

Dag 2 - De hoofdstad Ponta Delgado

Na het ontbijt maakt u onder begeleiding van een lokale gids een
wandeling door de stad. Ponta Delgado werd ooit gesticht als een
klein vissersdorpje, maar groeide snel uit tot de hoofdstad van het
eiland en is de zetel van de regionale regering van de Azoren. Ponta
Delgada (= dunne punt) dankt zijn naam aan een kleine landtong, die
later ook wel Ponta de Santa Clara werd genoemd. De historische
binnenstad betovert met een mix van traditie en moderniteit. Talloze
kerken en historische gebouwen worden afgewisseld met mooie
parken en vele kleine straatjes en pleinen. Tijdens uw rondleiding ziet
u onder andere de Kerk van de Moeder Gods en wandelt u langs de
jachthaven. Het typische stadhuis uit de Renaissance is een bijzonder
gebouw.

Dag 3 - Furnas en Lagoa do Fogo

Vandaag is gewijd aan de vallei van Furnas, bekend om zijn geisers,
die herinneren aan de vulkanische oorsprong van het eiland. Hier ziet
en ruikt u zwavelachtige dampwolken die uit de aarde opstijgen. In
het restaurant kunt u de typische stoofpot “Cozido das Furnas”
proberen, die wordt bereid in de hete vloer bij Furnas. Na de lunch
wandelt u door het Terra Nostra Park. In het midden van het park ligt
een enorm, vijverachtig bassin dat wordt gevoed door
warmwaterbronnen. Aan het einde van de dag bezoekt u een van de
laatste Europese theeplantages. Na de oogst worden de bladeren nog
traditioneel verwerkt en lijkt de kleine fabriekshal op een industrieel
museum uit de 19e eeuw. Vervolgens gaan we naar het stadje Ribeira
Grande. Door het prachtige landschap rijdt u naar de entree van
Caldeira Velha en maakt u een korte wandeling door de natuur
voordat u kunt ontspannen in de warmwaterbronnen. Vanaf de berg
Barrosa heeft u uitzicht over het rustige en idyllische blauwe meer
Lagoa do Fogo.

Dag 4 - Sete Cidades - Faial

In het westelijke deel van het eiland vindt u de kratermeren van Sete
Cidades. De meren liggen op 250 m hoogte en zijn blauw en groen
gekleurd. De kenmerkende hortensia’s groeien hier volop in het wild.

Angra do Heroismo op het eiland
Terceira

Hele dagexcursie naar het Furnas-
kratermeer met lokale gids en een
typische "Cozido"-lunch met een
drankje in Furnas

Toegang Terra Nostra-park, een van
de mooiste botanische tuinen ter
wereld

Halve dag excursie Sete Cidades met
lokale gids, toegang Scrimshaw
Museum, bezoek aan een
ananasplantage met proeverij van
ananaslikeur

Hele dag excursie naar Pico en
Verdelho o.l.v. lokale gids

Overtochten Faial - Pico - Faial en
toegang tot het walvismuseum

Hele dagexcursie naar Caldeira,
Capelinhos vulkaan en Flamengo
vallei o.l.v. lokale gids

Toegang tot de grot van Algar do
Carvao en het wijnmuseum

Oortjes-headsets voor wandelingen
en rondleidingen

Citytax

De Limburger Reizen reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis

Exclusief
Walvis en dolfijnexcursie, ca € 85,-
per persoon

Niet genoemde maaltijden

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Verplicht bijdrage SGR € 5,- per
persoon
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Vanuit het uitzichtpunt Vista do Rei geniet u van een mooi uitzicht
over de kratermeren. Sete Cidades heeft een oppervlakte van 4,35
vierkante kilometer. Rondom het meer kunt u ongestoord en in alle
rust van de schitterende natuur genieten. Op de terugweg naar Ponta
Delgada bezoekt u een ananasplantage. Daar krijgt u de verschillende
ontwikkelingsstadia van deze exotische vrucht te zien. Probeer dan
eens de huisgemaakte ananaslikeur! In de middag gaat u naar het
vliegveld en vliegt u naar Faial Island.

Dag 5 - Pico

Na het ontbijt neemt u samen met uw gids de boot naar het naburige
eiland Pico, dat wordt gedomineerd door de gelijknamige vulkaan. De
slapende vulkaan is niet alleen de hoogste berg van de Azoren, maar
van heel Portugal. Bij aankomst wandelt u langs de kust door het
wijnbouwgebied “Verdelho”. De wijngaarden van Pico staan op de lijst
van Werelderfgoed van UNESCO. Hier werd al in de 15e eeuw
begonnen met wijnteelt ondanks de extreme omstandigheden. U
vindt hier talloze kleine wijngaarden die zijn ommuurd met stenen.
Daarna leert u het noorden van Pico kennen tijdens een eilandtour. In
Lajes bezoekt u het walvismuseum en kunt u proeven van de
regionale kaas en wijn. U neemt dan de boot terug naar Faial.

Dag 6 - Vrije dag in Horta of optionele walvis- en
dolfijnexcursie

Vandaag heeft u de vrije tijd om zelf Horta te ontdekken. In het
centrum vindt u verschillende bijzondere kerken zoals de Nossa
Senhora das Angústias en Igreja São Salvador. Deze pastelkleurige
bouwwerken herkent u direct en geven de stad een interessant
karakter. Creatieve schilderingen die zijn achtergelaten door
zeezeilers, een van de meest bezochte jachthavens ter wereld,
walvissen en dolfijnen. Door de gunstige ligging van Faial komen
zeilers, jachten en cruiseschepen hier voor een laatste stop voor ze de
Atlantische oceaan oversteken. In de hoofdstad van Faial valt er
genoeg te beleven.

Of schrijf u in voor een optionele excursie om walvis- en dolfijnen te
spotten (weersafhankelijk). Prijs ca € 85,- per persoon. Beleef dit
onvergetelijke avontuur en ontdek enkele van de meest
indrukwekkende diersoorten op aarde. Talloze soorten walvissen en
dolfijnen scharrelen hier in de wateren rond – laat u betoveren door
de elegantie en de manier van leven van deze dieren. 

Dag 7 - Caldeira

De excursie van vandaag begint in Horta met een eerste stop in het
natuurreservaat Caldeira met zijn indrukwekkende kraters te midden

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Deze reis is niet geschikt voor
mensen die slecht te been zijn.

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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van weelderig groen. We gaan verder naar de vulkaan Capelinhos, die
direct aan de kust ligt. Naast een prachtig uitzicht op zee, hebt u ook
de mogelijkheid om meer te weten te komen over de geschiedenis
van het vulkanisme op de Azoren. Als we terug rijden naar Horta,
ervaart u het idyllische landschap in de Vallei van de Flamingo’s en
geniet van het uitzicht over de stad vanaf de windmolen van
Espalamaca. Daarna volgt de transfer en vlucht naar het eiland
Terceira.

Dag 8 - Terceira

De excursie van vandaag brengt ons over het eiland Terceira. Hier
bezoekt u het stadje Praia da Vitoria met het bijzondere zandstrand.
Vanaf de bergkam Serra do Cume kunt u genieten van een uitzicht
over de baai van Praia da Vitoria en de vlakte in het binnenland van
het eiland. Het landschap ziet eruit als een lappendeken, omdat de
weelderige groene weiden worden begrensd door muren van donker
vulkanisch gesteente. In São Sebastião ziet u de oudste kerk van het
eiland. Bezoek de grot van Algar do Carvão en daal af in een
uitgedoofde vulkaan. Naast stalagmieten en stalactieten is er een
klein ondergronds meer in de grot. Op de terugweg naar het hotel
passeert u de chique buitenwijk São Carlos en het vissersdorp São
Mateus.

Dag 9 - Angra do Heríosmo

Vandaag maakt u tijdens een rondleiding kennis met de voormalige
hoofdstad en architectonisch mooiste stad van de Azoren, Angra do
Heroísmo. De oude stad aan de voet van de huisberg Monte Brasil is
uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed en is een uniek voorbeeld
van renaissance-architectuur. U ontdekt de mooiste plekjes van het
historische stadscentrum zoals de hemelsblauwe kerk Igreja da
Misericordia gelegen aan het water. Het was een plek waar
zeevaarders kwamen voor gebed en genezing.

Dag 10 - Terugreis naar Limburg

Helaas vandaag de terugreis! Na het ontbijt verlaten we ons hotel en
volgt de transfer naar de luchthaven. We vliegen terug via Lissabon
naar de luchthaven van Düsseldorf. Na aankomst per touringcar terug
naar de Limburgse opstapplaatsen.

Hotelinformatie

Hotel The Lince**** - Ponta Delgada

The Lince Azores Great Hotel ligt op loopafstand van de jachthaven
van Ponta Delgada en beschikt over een buitenzwembad. De lichte
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kamers hebben een zithoek, airco, minibar en een eigen badkamer
met douche of bad en toiletartikelen. Het ontbijt wordt dagelijks
geserveerd in Restaurant Lynx en in het restaurant worden typische
gerechten van de Azoren geserveerd.

Hotel verzorging: Half pension
Eenpersoonskamer (gehele reis): € 540,-

Hotel website: https://azores.thelincehotels.com/en/home-en/
Hotel adres: The Lince Azores Great Hotel, Conference & Spa, Avenida
Dom João III, Ponta Delgada, Portugal
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel Horta**** in de stad Horta op het eiland Faial
op het eiland Terceira

Het onlangs gerenoveerde Hotel Horta ligt in de stad Horta en kijkt uit
over het eiland Pico.

De kamers van Horta zijn ingericht in neutrale tinten en voorzien van
houten meubilair. Elke kamer is voorzien van airconditioning, kabel-tv
en een eigen badkamer met haardroger. De bar en lounge kijken uit
op het buitenzwembad, de bar bij het zwembad en de tuin.

Hotel verzorging: Half pension

Hotel website: https://hotelhorta.pt/
Hotel adres: R. Walter Bensaude 10, 9900-127 Horta, Portugal
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hotel do Caracol**** Angra do Heroísmo

Vanaf het terras met zwembad heeft u uitzicht over op de Atlantische
Oceaan. Het hotel ligt net buiten het historisch centrum van Angra do
Heroísmo en heeft een eigen spa. De kamers zijn voorzien van eigen
badkamer de douche/bad en toilet. Tevens is er een kluisje en airco
aanwezig.

Hotel verzorging: Half pension

Hotel website: https://www.hoteldocaracol.com/
Hotel adres: Hotel Do Caracol, Angra do Heroísmo, Portugal
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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