
Azori

Program po dnevih
Azori, program po dnevih

13 dni

1. dan Let na otok Sao Miguel, sprehod po Ponta Delgadi. Nočitev Sao Miguel.

2. dan Izlet na zahodno stran otoka - modra in zelena laguna (Sete Sidades) ter vožnja do
skrajno zahodne točke otoka. Nočitev Sao Miguel.

3. dan Dopoldne se odpravimo v mestece Vila Franca do Campo, sledi laguna Fogo, popoldne
plaža in kopanje. Nočitev Sao Miguel.

4. dan Ogledamo si plantaže čaja, zapeljemo se na severovzhodni del otoka (Nordeste) s
prelepimi klifi in mestece Coloura, kjer se skopamo v morju. Nočitev Sao Miguel.

5. dan Furnas (razgledna točka, sprehod do slapa in med fumarolami, tipična hrana, botanični
vrt in toplice). Nočitev Sao Miguel.

6. dan Let na otok Pico, popoldne na plažo. Nočitev Pico.

7. dan Zgodaj zjutraj vzpon na vulkan Pico / vožnja čez osrednji del otoka in prelepa pokrajina s
čudovitimi razgledi. Popoldne kopanje v naravnih bezenčkih na morju. Sončni zahod. Nočitev
Pico.

8. dan Dopoldne fotolov na kite in delfine. V mestu Lajes si ogledamo muzej lovcev na kite.
Popoldne sprehod med vinogradi ter dugustacija najbolj znanih otoških vinskih sort. Nočitev
Pico.

9. dan Trajekt na otok Faial: dopoldne rt Capelinhos z muzejem vulkanizma, popoldne na
razgledno točko nad Horto in na plažo. Povratek na otok Pico. Nočitev Pico.

10. dan Let na otok Terceira. Ogled prijetnega mesteca Praia da Vitoria in poleževanje na plaži.
Nočitev Terceira.

11. dan Dopoldne treking (3h oziroma 1h30min), popoldne ogled jame Algar do Carvao in
kopanje v naravnih vulkanskih bazenčkih na morju. Nočitev Terceira.

12. dan Ogled najlepšega mesta Azorov - Angra do Heroismo, vožnja čez zahodno stran otoka,
kjer uživamo v lepih razgledih. Zvečer ogled tradicionalnih bikoborb. Nočitev Terceira.

13. dan Let domov in prihod domov.
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Azori

Potovanje je mogoče podaljšati: 4-dnevni podaljšek na skrajni zahod Evrope: otok Flores je
poznan po številnih slapovih in vulkanskih kalderah (treking z vrha otoka do oceana, izlet na
otok Corvo...).

Nočitve: Spi se v apartmajih, večinoma v sobah 2-3 osebe. Brez lokalne kategorizacije.

Prevozi: Potujemo z najetimi avtomobili, zato na potovanju uživamo neomejeno svobodo in si
pogledamo vse hajlajte Azorov.

Zaporedje dni se lahko spremeni glede na optimalne vozne rede letal in vreme.
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