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RAPSODIJA MODRE IN ZELENE BARVE
Azori veljajo za ene najlepših otokov na svetu. So pravi raj za vsakogar, ki ima rad naravo.
Izgubljeni sredi Atlantika, nenavadnih oblik, kot da se je narava poigrala v svoji kreativnosti.
Devet majhnih svetov, vsak drugačen od prejšnjega, devet majhnih rajev za aktivne
počitnice. Tako pravi portugalski slogan, ki jih propagira. Mi pa smo izbrali štiri
najzanimivejše in pripravili enotedensko potovanje, kjer bomo spoznali najlepše naravne in
kulturne znamenitosti teh otokov. Narava je bila tukaj zares darežljiva; pokrajina divjih,
ugaslih in spečih vulkanov, kjer je lepota narave ohranila svojo prvinskost. Plantaže čaja, ki
spominjajo na Šrilanko ali Indijo, kraterji ugaslih vulkanov, danes spremenjeni v prelepa
jezera, spominjajo na zgodbe o izgubljeni Atlantidi … Obiščimo skupaj še zadnji neodkriti in
najbolj skrivnostni kotiček Evrope!
1. DAN: MARIBOR - LJUBLJANA – BENETKE – LIZBONA - TERCEIRA
Jutranji prevoz iz Maribora in Ljubljane do letališča Marco Polo v Benetkah, od koder bomo
poleteli proti Lizboni in dalje proti Terceiri. Po pristanku prevoz do hotela, nastanitev in
nočitev.
2. DAN: TERCEIRA
Danes bo aktiven dan. Podali se bomo na treking. Stoletja so domačini po Azorih pešačili.
Namreč pravih cest skorajda ni bilo, obstajale so le poti, po katerih so hodili peš ali v
spremstvu konjev, oslov ali mul. Večje tovore so prevažali po morju. Ta mreža pešpoti je bila
obnovljena in jo danes z veseljem uporabljajo turisti, ki želijo uživati v prelepi naravi Azorskih
otokov. Izbrali bomo enega izmed treh ponujenih itinerarjev, glede na fizično kondicijo
prijavljenih gostov. Po končanem dopoldanskem trekingu se bomo okrepčali v domači
gostilni v središču mesta. Popoldne bo prosto oziroma se boste lahko udeležili izleta z ladjo

in poskusili srečo v opazovanju kitov. Azori so namreč idealni za to dejavnost in »Whale
watching« je za mnoge glavni razlog obiska. Večerja in nočitev (Z,K,V).
3. DAN: TERCEIRA
Po zajtrku se bomo ustavili na razgledni točki polotoka Monte Brasil, od koder je prelep
razgled. Tod so Španci postavili eno največjih obrambnih utrdb na Atlantiku. Zraven je cerkev
Janeza Krstnika. Naše raziskovanje otoka bomo nadaljevali proti južnemu in vzhodnemu delu
otoka. Sprehodili se bomo skozi kraj Sao Sebastiao, ki velja za enega najstarejših na otoku in
si ogledali cerkev Svetega duha iz poznega 15. stoletja. Sledil bo postanek za kosilo v prijetni
domači gostilni. Po kosilu bomo nadaljevali z ogledi v notranjosti otoka, ki je izjemno zelena,
zlasti planoti Serra do Facho in Serra do Cume. Krajši postanek bo v kraju Algar do Carvao,
kjer se je ohranila bogata tradicija iz preteklosti. Obiskali bomo geološko izjemno zanimiv
naravni rezervat in pa fumarole Furnas do Enxofre. Ponovno se bomo vrnili na obalo na
severnem delu otoka in v kraj Biscoitos, znan po vinogradih in odličnem vinu »verdelho«.
Obiskali bomo muzej vina, kjer bomo poskusili lokalna vina. Popoldne vrnitev v Angro,
nočitev (Z,K).
4. DAN: TERCEIRA – FAIAL
Dopoldne se bomo sprehodili po mestu Angra, ki je v preteklosti in v časih portugalskih
osvajanj odigrala zelo pomembno vlogo, predvsem v 15. in 16. stoletju, ko se je najbolj
obogatila in razvila ter prevzela stari portugalski kolonialni izgled. Najlepši pogled na mesto
je z griča Monte Brasil, od koder se vidi vse: vijugaste ulice, cerkve, palače, dvorce,
spomenike, trge ter parke, ki jih bomo v spremstvu lokalnega vodnika skupaj prehodili. Po
ogledu bo prosto za kosilo in nato bo sledil prevoz na letališče in kratek let do otoka Faial.
Sledil bo poldnevni izlet do širokega kraterja ugaslega vulkana, iz katerega je otok pravzaprav
nastal. Del kraterja, imenovan »Caldeira do Faial«, je naravni rezervat z zaščiteno floro in
favno. Najprej se bomo ustavili na razgledni točki Espalamaca Belvedere, kjer so postavljeni
tradicionalni mlini na veter in od koder je prekrasen razgled na mesto Horta. Pot nas bo dalje
vodila do »Ponta dos Capelinhos«, pustega konca otoka, ki pozira v vseh turističnih
prospektih in privablja turiste. Tukaj je prišlo leta 1957/58 do zadnjega vulkanskega izbruha
na Azorih, ki je z domov pregnal preko 2000 domačinov. Proti večeru vrnitev v Horto po južni
strani otoka, večerja in nočitev (Z,V).
5. DAN: FAIAL – PICO - FAIAL
Po zajtrku se bomo podali na celodnevni izlet na sosednji otok Pico (beseda pomeni konica).
Otok je dobil ime po impresivnem vulkanu, visokem preko 2300 m, ki dominira nad otokom.
Pristali bomo v pristanišču Madalena in se podali na izlet v Arcos do Cachorro, kjer se vidijo
ostanki lave, ki se strmo spušča proti morju. Ogledali si bomo vinograde, ki so zaradi izjemne
lepote uvrščeni na UNESCO seznam od leta 2004. Pot bomo nadaljevali do kraja Misterios,
kjer so lepo vidni sledovi zadnjih erupcij. Naš naslednji postanek bo v kraju San Roque, ki je
bil včasih pomembno ribiško središče. V 18. stoletju se je večina prebivalstva ukvarjala s
kitolovstvom, ki je bil tedaj izjemno dobičkonosen posel. Ogledali si bomo kitolovski muzej in
izvedeli kaj več o tej vrsti ribolova. Pri kraju Lajes bomo zavili proti južni obali, kjer bo kosilo.
Popoldne vrnitev v kraj Madalena, kjer se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali nazaj na Faial.
Nočitev (Z,K).

6. DAN: FAIAL – SAO MIGUEL
Prosto dopoldne v mestu Horta do prevoza na letališče in kratek let do sosednjega otoka Sao
Miguel in mesta Ponta Delgada. Po prihodu in opravljenih formalnostih na letališču se bomo
podali na poldnevni izlet v Sete Cidades, ugasli vulkanski krater, v katerem sta dve jezeri:
zeleno in modro. Znotraj kraterja leži slikovita vasica Sete Cidades z zanimivimi, čisto
posebnimi hiškami. Po podeželskih poteh bomo nadaljevali pot do plantaž ananasa v kraju
Faja de Baixo. Tukaj na poseben način gojijo ananas, ki je izjemne kvalitete. Vrnitev v Ponta
Delgado, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
7. DAN: SAO MIGUEL
Po zajtrku se bomo podali na celodnevni izlet po otoku: peljali se bomo mimo Ribeire Grande
in dalje proti severu. Ustavili se bomo na razgledni točki, od koder se vidi Lagoa do Fogo in
nato nadaljevali pot do Santa Irie, od koder je prekrasen razgled na severno obalo otoka.
Peljali se bomo mimo plantaž, kjer gojijo znani črni in zeleni čaj. Naslednji postanek bo na
panoramski točki Pico do Ferro, s prekrasnim razgledom na dolino Furnas. Zapeljali se bomo
do jezera Furnas in se ustavili na obali, polni cvetočih rastlin pri tako imenovanih »caldeiras«,
vročih vulkanskih vrelcih, ki služijo kot naravne »pečice« za pripravljanje hrane. Tako bo tudi
naše današnje kosilo. Popoldne bomo obiskali park Terra Nostra iz 18. stoletja, ki velja za
najlepšega na otoku. V parku so številne sprehajalne poti in bazen s toplo mineralno vodo.
Popoldne se bomo preko Vila Franca do Campo vrnili v Ponta Delgado. Nočitev v hotelu (Z,K).
8. DAN: SAO MIGUEL – LIZBONA – BENETKE – LJUBLJANA - MARIBOR
Jutranji prevoz na letališče ter polet proti Lizboni in dalje do Benetk. Samo še prevoz do
Ljubljane in Maribora (Z).
ROK ZA PRIJAVO: najmanj 3 mesece pred odhodom oziroma do zapolnitve prostih mest!
CENA: 1.990 EUR
CENA VKLJUČUJE: transfer iz Maribora, Ljubljane do letališča v Benetkah in nazaj, letalsko
karto na relacijah: Benetke-Lizbona-Terceira, Terceira-Faial, Faial-Sao Miguel, Sao MiguelLizbona-Benetke (skupaj 6 letov), vse letališke pristojbine, ki na dan 15.11.2020 znašajo 165
EUR, bivanje na Azorih v hotelih s 4**** na osnovi polpenzionov (3 večerje in 4 kosila) v
dvoposteljni sobi (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 340 EUR), vse prevoze na Azorskih
otokih, vse oglede in vstopnine po programu, degustacijo vin na otoku Terceira, lokalne
vodnike v angleškem jeziku in slovenskega spremljevalca, nezgodno zavarovanje,
organizacijo potovanja in DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: morebitnih napitnin za voznike in vodnike ter fakultativnega izleta.
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih je 2.120 EUR, cena pri najmanj 15 plačanih potnikih je
2.240 EUR in cena pri najmanj 10 plačanih potnikih je 2.460 EUR.

