
                                                        

 

Amazing Azoren 
8-daagse rondreis  - 2 tot 9 augustus 2021 

half pension vanaf dag 2 tem dag 7 

 
HOOGTEPUNTEN VAN DEZE REIS  

• Puur en ongerepte Portugese eilandengroep 
• Geisers en warmwaterbronnen op Furnas 
• Walvissen en dolfijnen spotten 
• Prachtige kratermeren van Sete Cidades 
• Wandelen in Serra Devassa en Lagoa do Fogo 



 
REISPROGRAMMA 

Dag 1: Vertrek  

Vertrek vanuit Brussel naar Ponta Delgada op het eiland Sao Miguel in de Azoren..We 
worden opgewacht door een chauffeur, die ons naar het Great Lince hotel (of 
gelijkwaardig) in Ponta Delgada zal brengen. Daar zullen we 7 nachten overnachten en 
van waaruit we excursies zullen maken om dit mooie eiland te verkennen. 

Dag 2: Sete Cidades en de ananasplantage van Faja de Baixo 

Vandaag staat het wonderlijke landschap van de Sete Cidades op het programma. Je 
vindt hier enkele van de mooiste meren van São Miguel. 

We beginnen bij Pico do Carvão waar we genieten van het uitzicht op deze prachtige 
omgeving. Lagoa de Santiago is het volgende meer op onze to do-lijst, met zijn 
weelderige vegetatie. Afhankelijk van het weer schittert dit meer er blauw of groen.  
Een gedroomde plek voor (hobby)fotografen. Onze lokale gids licht er de oude legendes 
toe.  

Ook het uitkijkpunt Vista do Rei biedt ons een prachtig en onvergetelijk zicht over de 
meren. 

 
 

Vervolgens gaan we naar de Gruta do Carvão (Steenkoolgrot). Gelegen aan de 
noordwestelijke kant van de stad Ponta Delgada, strekt deze lavatunnel zich momenteel 
uit over ongeveer 2.000 meter onder de grond.  Volgens oude documenten had deze 
lava-buis oorspronkelijk een lengte van 5 km. 



Na een bezoek aan dit Regionaal Natuurmonument, zetten we onze tour verder met een 
bezoek aan de ananasplantages in Fajã de Baixo. Wist u dat het bijna twee jaar duurt 
voordat deze exotische vrucht in onze winkels te koop wordt aangeboden?  Vandaag 
komen we er alles over te weten. 

 
 

Dag 3: Ponta Delgada en op zoek naar walvissen en dolfijnen 

Ponta Delgada is de hoofdstad van de hele Azoren-archipel.  Tijdens een wandeling door 
het historische centrum maken we kennis met een gezellig stadje en bezoeken we de 
belangrijkste bezienswaardigheden zoals oa het Forte de São Brás; het São Francisco-
plein, met het Convento da Nossa Senhora da Esperança en ook de bekende Mercado da 
Graça (boerenmarkt) met zijn verse producten. 

Vanuit de jachthaven van Ponta Delgada gaan we een drie uur durende boottocht maken 
op zoek naar walvissen en dolfijnen. 

 



Veel dolfijnen en de potvissen zijn inheemse soorten van de Azoren en dat is daarom 
zien we ze het hele jaar door. De natuur biedt nooit garanties, maar we kunnen ook 
vogels, schildpadden en andere zeedieren zien in onze diepblauwe wateren. 

Dag 4: Serra Devassa en Quinta da Jardinete 

Vandaag gaan we wandelen in de Serra Devassa. Langs het pad liggen talrijke meren, met 
verschillende kenmerken en het is hier dat we het hoogste punt van de Sete Cidades 
vinden, de Pico das Éguas. 

Onze gids zal een briefing geven naast de  Lagoa do Canário en dan beginnen we aan het 
pad en genieten van Lagoa das Éguas, Pico das Éguas en Lagoa Rasa.  Langs Lagoa do 
Canário en het uitzichtpunt Grota do Inferno, zult u interessante informatie ontdekken 
over de Caldera van Sete Cidades en de lagunes.  Onderweg organiseren we ook een 
leuke picknick. 

 

Na de inspanningen van onze wandeling, gaan we onze smaakpapillen verwennen tijdens 
een bezoek aan de wijngaarden van Quinta da Jardinete, aan de noordkust van São 
Miguel. 

Quinta da Jardinete, in Fenais da Luz, is een kleine familie wijnmakerij. De wijngaard zit  
genesteld in de berghelling en je vindt er wijnsoorten zoals Cabernet Sauvignon, Merlot 
,Aragonês en Fernão Pires, Sauvignon Blanc. Deze druivensoorten zijn het goed 
aangepast aan het klimaat van de Azoren-archipel. Ze worden ter plaatse gekneusd, 
gerijpt en gebotteld door een fusie van oude en moderne technieken.  

We bezoeken het landgoed en uiteraard doen we ook een proeverij. 

Dag 5: Furnas en de botanische tuin van Terra Nostra 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de lokale theeplantage Cha Gorreana, de 
enige trouwens in heel Europa. 



Vervolgens gaan we in de regio van Furnas op zoek naar de vulkanische oorsprong van het 
eiland. Het is een magische plaats vol geothermische activiteit en mooie landschappen, 
met stomende geisers en borrelende bronnen met zwavelhoudend water. 

 

 

Langs het Lagoa das Furnas, is het lokale restaurant waar we lunchen en het beroemde 
gerecht "Cozido" proeven. Het is een mengsel van regionale groenten en vlees gekookt 
met de hulp van vulkanische activiteit. Ze zijn er in de Azoren heel trots op en het is 
een gastronomische ervaring die u niet mag missen.  

Na de lunch bezoeken we de honderdjarige botanische tuin Terra Nostra, beroemd om 
zijn buitengewone collectie van inheemse planten van de Azoren, maar ook andere van 
over de hele wereld die zich hebben aangepast aan de lokale omstandigheden.  

Dag 6:  

Wandeltocht in het Lagoa do Fogo van 11 km die ons meeneemt naar een van de mooiste 
meren van São Miguel: het Fogo meer. Onderweg zien we inheemse plantensoorten 
ontdekken we het verhaal achter de waterbronnen en de oude ruïnes van de vlasfabriek. 

We picknicken onderweg aan de oever van het meer, en genieten van het landschap, het 
kristalheldere water en de caldeira van de vulkaan waar het meer ligt. Een echt paradijs 

Aan het eind van de dag kan een stop worden gemaakt bij het strand Agua d'Alto of bij 
Caloura om ons te verfrissen met een duik in de oceaan. 



 

Dag 7: Ponta Delgada 

Vrije dag. Rustig relaxen aan het zwembad van het hotel, zelf nog wat op verkenning 
gaan in Ponta Delgada op zoek naar souvenirs of terrasjes, of voor diegenen kunnen we 
nog een extra activiteit bijboeken. Gaande van nog een wandeling, bezoek aan een 
traditioneel dorpje, of fietsen, kayakken, en meer. 

Dag 8: Terugvlucht naar huis 

De terugvlucht is in de late namiddag. Tot dan is er nog vrije tijd. 

Transfer naar de luchthaven en vlucht terug naar Brussel. 

 

Prijs: 1725 euro pp 

Op basis van minimum 6 deelnemers en maximum 12 deelnemers 

Vluchten zijn niet inbegrepen – op het moment van aanvraag, bekijken we de 
beschikbare vluchttarieven en doen we een voorstel. Richtprijs is 450 euro pp 

Singeltoeslag.: 185 euro. 

Inbegrepen:  

- Hotel Great Lince Azores of gelijkwaardig 
- Inkomgelden, excursies en transfers volgens programma. 
- Tijdens de excursies lokale Engelstalige gids 
- Half pension van dag 2 tot 7 en 3 keer lunch 

 



Niet inbegrepen:  

- Vliegtickets. 
- Reisverzekering. 
- Overige maaltijden en drank 
- Persoonlijke uitgaven. 
- Fooien. 
- PCR-testen 

 
We volgen op wat reisvoorwaarden van Portugal/Azoren en België zijn. Op dit moment 
moet je voor vertrek een PCR-test doen in België, en ook één bij aankomst. Mogelijk 
veranderen de regeltjes in de komende weken. Voor vertrek laten we u een update 
weten. 

 


