PORTUGÁLIA – Fly & Drive & Sleep
AZORI-SZIGETEK: SÃO MIGUEL EGYÉNILEG
8 nap / 7 éjszaka (Budapest – Ponta Delgada – Budapest)
Budapest | Ponta Delgada | Budapest
AZORI-SZIGETEK – az elsüllyedt Atlantisz
A kilenc, költőien elnevezett portugál sziget felejthetetlen élményt nyújt: zafírkék és smaragdzöld tavak,
vulkáni kúpok és kráterek, termékeny dombok, színes hortenziák, XV. századi templomok és
méltóságteljes udvarházak, kék óceán és fekete homok… az elsüllyedt Atlantisz.
SÃO MIGUEL – a „Zöld-sziget” – Portugália partjaitól 1500 km-re az Atlanti-óceánban található,
fővárosa Ponta Delgada. A szigetvilág legnagyobb és legnépesebb szigete, dús zöld mezőiről, kék
hortenziáiról, vulkanikus krátertavairól, gőzölgő termálforrásairól, delfinleseiről ismert.
Varázslatos utazás az Atlanti-óceán "közepébe", az Azori-szigetcsoport legnagyobb szigetére 1500 kmre Európa partjaitól. A sziget fővárosából – Ponta Delgada-ból – csillagtúrák keretében bebarangolhatjuk
São Miguel-t.
1. nap: Budapest | Ponta Delgada
Elutazás Budapestről az Azori-szigetekre. Megérkezés menetrendtől függően São Miguel
szigetére, autóátvétel a reptéren. Szállás Ponta Delgada-ban. (7 éjszaka)
2. nap: Ponta Delgada | Sete Cidades krátertó
Reggeli után a hangulatos macskaköves szűk utcácskákon
keresztül Ponta Delgada felfedezése: városkapu Ponta
Delgada főterén, impozáns templomok, São Brás erőd,
Convento da Esperança), majd délután kirándulás a sziget
észak-nyugati felébe, a 12 km átmérőjű vulkáni kráterhez, Sete Cidades-hez. Csodálatos
kilátás a Vista do Rei kilátópontból a krátertavaira és a mélyben fekvő Sete Cidades
falvacskára.
3. nap: Lagoa do Fogo | ananászültetvény
Reggeli után kirándulás a sziget belsejébe, a türkizkék Lagoa do Fogo-hoz (Tűztó), majd
látogatás egy helyi ananászültetvényen Ponta Delgada közelében.
4. nap: Caldeiras das Furnas
Egész napos kirándulás a sziget keleti felébe, Furnas
hőforrásaihoz. A Caldeiras das Furnas gőzölgő forrásai a szigetek alatti geotermikus
tevékenység jelei. Fürdési lehetőség, majd látogatás a lenyűgöző Terra Nostra botanikus
kertben.
5. nap: Vila Franca do Campo | Povoação | Nordeste
Egész napos kirándulás a déli partvonal mentén Vila Franca és Povoação városkák
érintésével a sziget keleti, érintetlen szegletébe: Nordeste-be. (csodálatos kilátópontok,
érintetlen strand, természet alkotta medencék...)
6. nap: Ribeira Grande
A sziget északi partjának felfedezése: Ribeira Grande - a sziget második legnagyobb városa,
majd látogatás egy hagyományos teaültetvényen (Porto Formoso vagy Gorreana).
7. nap: Ilhau szigetecske vagy bálna- / delfinles
Egész napos kirándulás Ilhau szigetecskére – fürdési lehetőség vagy bálnales Ponta
Delgada-ból.
8. nap: Ponta Delgada | Budapest
Bérautó leadása a reptéren, menetrendtől függően hazautazás Budapestre São Miguel szigetéről.
Az utazás kívánság szerint meghosszabbítható bármely azori szigeteki tartózkodással. Egyéni ajánlatért forduljon irodánkhoz!
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