Single Reis wandelen Azoren 8
dagen
singlereis wandelvakantie vanaf € 1.329
Adembenemende natuur, rijke tradities, pittoreske vissersdorpen en
aangename lenteachtige temperaturen

Midden in de Atlantische Oceaan ligt de Portugese eilandengroep Azoren. Een
ideale bestemming voor een wandelvakantie, voor vakantiegangers die
houden van puur natuur, vredige rust en rijke tradities. U kunt er uitstekend
wandelen, met onderweg telkens weer een ander schitterend vergezicht. We
verblijven deze week op São Miguel, het grootste en voornaamste eiland van
de Azoren. São Miguel is rijk aan thermale bronnen, steile kusten, pittoreske
dorpjes, theeplantages, hagen van hortensia's, vulkanische landschappen en
lavastrandjes. Dat wordt genieten!
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Details
route: door bergachtig terrein, over bergkammen met middelmatig stijgen en
dalen. Per wandeldag wordt ca. 10-15 km afgelegd in 8 uur.

groep: minimaal 15 / maximaal 25 reizigers.

accommodatie:
Hotel Avenida***
ligging: Het geheel nieuwe Hotel Avenida heeft een moderne, frisse uitstraling.
In de omgeving zijn er vele activiteiten te doen zoals paardrijden en
windsurfen. Ideaal voor een middagje actief bezig zijn! De luchthaven bevindt
zich op ca. 3 km afstand. Hotel Avenida is ideaal gelegen, in het hartje van het
centrum van Ponta Delgada. Struin langs de vele winkels of geniet van een
heerlijke lunch bij één van de vele restaurantjes.
faciliteiten: Het hotel beschikt over een 24-uurs receptie, lift, gratis internet (in
Business Centre), ontbijtruimte, bar, leesruimte, sauna, kapsalon, beautysalon
en massage. Een deel van de genoemde faciliteiten zijn tegen betaling. Hotel
Avenida beschikt niet over parkeergelegenheid. U kunt uw huurauto parkeren
in de nabij gelegen parkeergarage (tegen betaling) aan de boulevard van
Ponta Delgada.
kamer: De moderne, ruime kamers zijn voorzien van airconditioning, telefoon,
televisie en kluisje. De badkamer beschikt over een bad/douche, toilet en föhn.
verzorging: de reis is op basis van logies en ontbijt
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inclusief:
* Amsterdam-Ponta Delgada v.v. per TUI fly
* transfers luchthaven-hotel v.v.
* handbagage
* 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer voor alleengebruik logies/ontbijt in
Hotel Avenida
* Nederlandse reisleider gedurende de hele reis
* Engels- of Duitssprekende reisleider tijdens de bijgeboekte excursies en
wandelingen
* Transfers ter plaatse

exclusief:
* in te checken bagage € 20,- per stuk per enkele reis (20 kg)
* wandelpakket 3 wandelingen met een meelopende gids € 105.* excusiepakket 3 excusies met gids € 95,* overige maaltijden
* bijdrage Calamiteitenfonds
* reis- en annuleringsverzekering
* reserveringskosten
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van dag tot dag
dag 1
Amsterdam-Ponta Delgado per TUI fly. We vliegen vandaag van Amsterdam
naar Ponta Delgada. Na aankomst op de luchthaven volgt de transfer naar het
Avenida hotel in het centrum van Ponta Delgada. De azoren is een ideale
bestemming voor vakantiegangers die houden van natuur, rust en rijke
tradities. Uitstekend om te wandelen, met onderweg telkens weer een ander
schitterend vergezicht. U verblijft deze week op São Miguel, het grootste en
voornaamste eiland van de Azoren. São Miguel is rijk aan thermale bronnen,
steile kusten, pittoreske dorpjes, theeplantages, hagen van hortensia's,
vulkanische landschappen en lavastrandjes.

dag 2 t/m 7 wandelingen
Het bij te boeken wandelpakket omvat 3 wandelingen (daarnaast kunt u een
aantal losse wandelingen terplaatse bijboeken) en zijn allemaal onder leiding
van een Engels- of Duitstalige gids. U hoort ter plaatse op welke dag welke
wandeling wordt uitgevoerd:
Rota d'Agua (ca. 14/8 uur)
Het eerste deel van deze wandeling loopt langs de zuidflank van de Fogo
vulkaan met schitterende uitzichten en dorpjes gelegen aan de zuidkust van
het eiland. De wandeling vervolgt haar weg door de route van het water te
volgen, met diepe valleien en weelderige vegetatie. In dit gebied zijn tal van
waterbronnen, waarvan het water door een doolhof van tunnels en aquaducten
naar de stedelijke gebieden wordt gebracht.
Ribeira Funda / Furnas (ca. 7,5 km/8 uur)
Deze wandeling begint in Lomba da Maia en voert langs de noordkust van het
eiland met dichte bebossing en kleine waterstromen. Ongeveer halverwege is
er een stop bij Praia da Viola, een van de mooiste stranden van de Azoren,
waar het mogelijk is om te zwemmen omgeven door oude typische
watermolens. De wandeling eindigt bij Furnas, een van de meest exotische
gebieden van San Miguel.
Wandeling Cumeeiras (ca. 12 km/8 uur)
Tijdens deze wandeling krijgt u een gevarieerde kijk op de exotische en
inheemse fauna van de Azoren. Een deel van de wandeling voert langs de
waterscheidingslijn van de vulkanische caldera van Sete Cidades, rond de
meren Lagoa Verde en Lagoa Azul.
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dag 2 t/m 7 excusrsies
Ook is het mogelijk een excursiepakket (3 tochten) bij te boeken. Deze
excursies zijn onder leiding van een Engels- of Duitstalige gids. U hoort ter
plaatse op welke dag welke excursie wordt uitgevoerd:
Ananasplantage en Vista do Rei (4 uur)
U bezoekt Fajã de Baixo's, met ananas-kassen en Pico do Carvão, met een
adembenemend zicht op heel São Miguel. Door naar Vista do Rei, met uitzicht
over twee meren: Lagoa Azul en Lagoa Verde, gelegen in de krater van de
Sete Cidades.
Nordeste (8 uur)
We maken een wandeling langs zee en bezoeken de stad Ponta da
Madrugada, met een van de mooiste uitzichtpunten van het eiland. Daarnaast
bezoeken we diverse kleine dorpjes en genieten we onderweg van prachtige
vergezichten. Duur ca. 8 uur.
Furnas en Lagoa do Fogo (8 uur)
We stoppen vandaag bij enkele uitzichtpunten, bezoeken het historische
centrum van Ribeira Grande, Vila Franca do Campo en Lagoa, bekijken een
theeplantage en bezoeken warmwaterbronnen. We hebben drie mooie
wandelingen voor u uitgekozen.
dag 8
Transfer naar de luchthaven. Ponta Delgada-Amsterdam per TUI fly.

van/tot
09.05.20 - 16.05.20
19.09.20 - 26.09.20

opmerking

prijs
€ 1.370,00
€ 1.329,00
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