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8 dagen / 7 nachten

AZOREN  
De wondere  

wereld der vulkanen 

Dag 1
BRUSSEL > PONTA DELGADA
Vertrek vanuit Brussel naar Ponta Delgada. Aankomst 
en verwelkoming door uw Nederlandstalige gids, ge-
volgd door transfer naar uw hotel. Inchecken in hotel 
The Royal Garden****, uw verblijfplaats tijdens deze 
reis. Diner en overnachting.

Dag 2
CITY TOUR PONTA DELGADA >  
LAGOA DO FOGO
Na het ontbijt verkennen we de historische kern van 
Ponta Delgada, de grootste stad van de Azoren en 
sinds 1546 tevens hoofdstad van Sao Miguel. De in-
drukwekkende kerken, kloosters en statige burgerwo-
ningen herinneren aan de glorieperiode van deze kleine 
metropool, toen de haven nog een cruciale tussenstop 
was op de route naar de nieuwe wereld. Na de lunch in 
een lokaal restaurant wordt de tocht verdergezet naar 
het prachtige kratermeer “Lagoa do Fogo”, gelegen in 
het zuidelijke centrale deel van het eiland. Alvorens 
naar de top van de berg te rijden is er een korte stop 
voorzien bij Caldeira Velha waar een warme waterval 
zich neerstort tussen de tropische planten. Uiteindelijk 
rijdt u naar het paradijselijke Lagoa do Fogo omgeven 
door een natuurreservaat. Terugkeer naar hotel voor 
diner en overnachting. 

Dag 3
SETE CIDADES 
Vandaag maken we kennis met de vulkanische bergen 
en de prachtige meren van Sao Miguel. Eerst bereiken 
we via de kustroute Vista do Rei, vanwaar u één van 
de beste vergezichten heeft op de tweelingmeren van 
Sete Cidades, gelegen in het westelijk deel van het ei-
land. De enorme vulkanische krater, gevuld met blauw-
groen water heeft een doorsnee van zo’n 12 kilometer. 
Lunch in een lokaal restaurant. ’s Namiddags bezoeken 
we een ananasplantage. Diner en overnachting. 

Dag 4
WALVISSPOTTEN
De Azoren zijn een van de beste plekken ter wereld om 
walvissen en dolfijnen te spotten. Alhoewel hier het 
hele jaar rond potvissen kunnen waargenomen worden 
is de beste periode tussen april en oktober. Van de 80 
bestaande walvissoorten, vindt men er 21 terug in de 
wateren rond de Azoren. Voor we op zee gaan, krijgen 
we een briefing over de veiligheidsmaatregelen aan 
boord, de te respecteren regelgeving betreffende het 
natuurbehoud en een deskundige uitleg over de soor-
ten walvissen die hier leven. Lunch in het hotel. Vrije 
namiddag. Diner en overnachting.

Dag 5
FURNAS
Vandaag gaan we naar de noordkust van het eiland 
voor een ontdekkingstocht van de exotische Furnas 
vallei met haar warmwater- en mineraalwaterbronnen. 
Eerst houden we halte bij Santa Iria belvedère voor een 
oogverblindend uitzicht over een groot deel van de 
noordkust en het binnenland. We trekken verder tot 
aan de Gorreana Tea Factory, de enige theeplantage in 
Europa. In dit familiebedrijf wordt nog steeds op traditi-
onele wijze 4 soorten thee geproduceerd (3 zwarte en 
1 groene theesoort). Verder naar de Pico do Ferro bel-
vedère, waar u van een groots uitzicht geniet op de 
Furnas vallei, een weelderige tuin in een uitgestrekte 
krater. ‘s Middags staat er in een lokaal restaurant de 
typische schotel “Cozido” op het menu. Dit is een rijke 
stoofschotel van vlees en groenten, die vijf uur onder 
de grond suddert. In de namiddag brengen we een on-
vergetelijk bezoek aan het Terra Nostra Park, een van 
de mooiste parken van São Miguel. Dit 18e eeuwse 
botanische park bestaat uit kleine meertjes, exotische 
bloemen en eeuwenoude bomen. Terugkeer naar hotel 
voor diner en overnachting.

Dag 6
NORDESTE
Een volledige dagexcursie naar het noordoostelijke ge-

AZOREN

Corvo
Graciosa

TerceiraSao JorgeFlores

Faial
Pico Sao Miguel

Ponta Delgada

Santa Maria



Ponta Delgada > Lagoa do Fogo > Sete Cidades >  Furnas > Nordeste > Ponta Delgada

Dit vrij recente stadshotel, gelegen op 500 m van het cen-
trum van Ponta Delgada, geldt als één van de beste huizen 
op de Azoren. Het geheel wekt een aangename indruk van 
luxe en comfort, met Oosterse toetsen. Zowel de ruime ka-
mers als de gezellige openbare ruimtes stralen, met hun 
voorname afwerking, rust en klasse uit. In zijn Japanse tuin 
met kleurrijke bloemperken en fonteintjes is het na een ex-
cursiedag heerlijk toeven. 

Logies: 193 standaard en executive kamers met bad/wc/
haardroger, airco, kabel-TV, telefoon, WiFi (gratis) en mini-
bar. De meeste kamers hebben een balkon. 

Faciliteiten: receptie met kluisjes, WiFi (gratis), restaurant, 
bar, koffieshop, lees- en speelzaal, kapsalon, businesscen-
trum en garage. 

Sport en ontspanning: in de Japanse tuin een buitenzwem-
bad met kindergedeelte, healthclub met binnenzwembad, 
sauna, Turks stoombad en fitness. Te betalen: tennis,  
massage. 

deelte van het eiland met o.a. bezoek aan de eerste 
hoofdstad van het eiland, Vila Franca do Campo. 
Lunch. Tijdens de excursie zal u kunnen genieten van 
schitterende vergezichten en zal u kennis maken met 
de prachtige landschappen van de Pico da Vara, met 
zijn 1103 meter de hoogste bergtop van het eiland. 
Terugkeer naar hotel voor diner en overnachting.

Dag 7
WANDELING VIGIA DE SAO PEDRO
Na het ontbijt maken we een 2 uur durende wande-
ling van ongeveer 6,5 km. Dit wandelpad loopt langs 
de kust, met prachtig uitzicht over verschillende land-
tongen, zoals die van Ponta de São Pedro, de Ponta 
do Cintrão en Ponta dos Fenais da Ajuda. Na onge-
veer 600 meter, op een geasfalteerde weg, gaat u 
linksaf op een wandelpad, die u naast de kust voor 
een kort stukje brengt tot bij een onverharde weg. U 
passeert het dorpje Fenais da Luz. U komt bij een 
uitkijkpunt met uitzicht op de kust. Vervolgens loopt 
u op een weg geflankeerd door huizen aan beide zij-
den, waar u traditionele 17e en 18e eeuwse gebou-
wen kunt zien. Op de route ziet u de 16e eeuwse 
kapel van São Pedro, en, een beetje verder op, een 
interessante geologische formatie genaamd de São 
Pedro grot of Buraco de São Pedro. Gedurende de 
wandeling picknicken we. Vrije namiddag. Diner en 
overnachting.

Dag 8
PONTA DELGADA > BRUSSEL
Na het ontbijt genieten we van nog wat vrije tijd tot 
aan onze transfer naar de luchthaven voor onze te-
rugvlucht naar Brussel. 

hotel  
the royal garden****

INBEGREPEN 
• Vlucht Brussel/Ponta Delgada heen en terug, 

incl. maaltijden.
• Logies in HOTEL ROYAL GARDEN ****. 
• Vol pension met dranken (¼ l water en ¼ l 

wijn) vanaf diner dag 1 tot en met ontbijt dag 8 
tijdens de ganse rondreis. 

• Alle transfers en excursies in luxe airco autocar. 
• Nederlandstalige gids gedurende alle excursieda-

gen alsook bij aankomst en vertrek. 
• BTW. 
• Luchthaventaksen 

NIET INBEGREPEN 
• Persoonlijke uitgaven. 

We raden alle deelnemers aan een lichte regen-
jas alsook wandelschoenen mee te nemen.

Opgelet ! Omwille van weersomstandigheden 
kan de volgorde van de excursies wijzigen. 
Inhoud blijft verzekerd.  



Luikersteenweg 62 - 3800 Sint-Truiden
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In het midden van de Atlantische Oceaan liggen de 
Azoren. De 9 eilanden, allemaal van vulkanische 
oorsprong, behoren tot Portugal en liggen hier zo’n 1148 
km vandaan. São Miguel is het grootste en dichtstbevolkte 
eiland van de Azoren en is bekend als het “Ilha Verde” (het 
groene eiland) door zijn zeer vruchtbare binnenland. De 
belangrijkste meren zijn Sete Cidades, Lagoa do Fogo en 
het meer van Furnas. De kustlijn is afwisselend, van kleine 
baaien met zwart zand tot steile kliffen. De belangrijkste 
aantrekkingspunten zijn de vulkanische bergen met 
‘caldeiras’ gevuld met diepblauwe of groene meren en het 
spotten van walvissen en dolfi jnen. Kort samengevat: een 
waar paradijs voor natuurliefhebbers !


