Tag med Vandring for alle og
Bravo Tours til hovedøen, São Miguel

AZORERNE

Afrejse
8. juni og
10. august
2021

I vulkanens mund

Tag med: 8. – 15. juni eller 10. – 17. august 2021
Azorerne er ubeskrivelig smuk og uberørt natur. Det er 9 øer af vulkansk oprindelse – og stadig med vulkansk aktivitet. Man har formået at bevare et oprindeligt
og autentisk præg, så turisten overalt føler sig velkommen.
Placeringen midt i Golfstrømmen betyder, at der er grønt og frodigt året rundt, så
her er kvæg alle steder, og der dyrkes the, bananer, ananas. Men især en overvældende blomsterpragt der fryder øjet med bl.a. hegn af hortensia, der omkranser
veje og marker.
Rejse- og vandrefakta
• Naturoplevelser i verdensklasse.
• Maximum 21 deltagere.
• Klar besked om vandringerne.
• 5 vandredage + 1 pionerdag.
• Egen bus til rådighed hele dagen.
• Erfaren dansk rejse- og vandreguide.
• Vi kommer rundt på store dele af
øen.
• Omhyggeligt udvalgte spisesteder.
• Øens vigtigste attraktioner besøges.
• Vi udvikler selv alle vores rejser.
Vandreturene på Azorerne stiller lidt
større krav til deltagerne end Vandring for alles øvrige vandrerejser, da
specielt underlaget nogle steder er
ujævnt. Men har man sin almindelige
gode kondition, styrke og bevægelighed i behold, kan man sagtens deltage
på vandreturene.

Hotel São Miguel Park
Hotellet ligger i Ponta Delgada, kun
600 meter fra centrum og tæt på gode
shoppingmuligheder og masser af
dejlige restauranter. Det er et meget
moderne og tiltalende hotel med en
skøn og indbydende solterrasse med
swimmingpool, hvorfra der er flot udsigt over byen. Værelserne er lyse og
velindrettede med bekvemme senge,
lænestole og skriveborde, og der er
aircondition, telefon, køleskab, kabelTV og balkon. Der er gratis Wifi i receptionen – på værelserne mod gebyr.
Hotellet er røgfrit.
Rejse-/vandreguide på disse 2 rejser er
Leif Møller og/eller Thorbjørn Dons.
Se mere om dem og de enkelte dage på
www.vandringforalle.dk

Prisen inkluderer:
• Fly Kastrup/Billund – Sao Miguel t/r
• Bagage på flyet t/r
• Transfer lufthavn – hotel t/r
• Ophold i delt dobbeltværelse på
Hotel São Miguel Park
med morgenmad.
• Velkomstmøde
• Al transport i egen bus til
udflugterne dag 2, 3, 4, 5 og 7
• Alle entréer til nævnte besøg
• Dansk rejse- og vandreleder på hele
turen.

• Frokost dag 2, 3, 4, 5 og 7:
Fra madpakke over grill til 3 retters
autentisk azorisk menu.
• Velkomstmiddag første aften og
farvelmiddag sidste aften.
Mulige tilkøb, pris pr. person:
• Afbestillingsforsikring kr. 249,• Årsrejseforsikring kr. 278,-

Afrejse:
Pris pr. person v/2 personer i delt dobbeltværelse kr.:
Tillæg for eneværelse (begrænset antal) kr:

8. juni 10. august

9.499
1.500

9.999
1.650

Vil du vide mere? Ring til Vandring for alle: 21 78 27 40
Tilmelding på www.bravotours.dk/vandringforalle/pdl2020
- eller Bravo Tours tlf. 96 27 37 77
Bravo Tours og
Vandring for alle
har siden 2012
samarbejdet om
vandrerejser

PROGRAM
Dag 1:
Ankomst og velkomstmøde - både med
Bravo Tours og vores egen vandreguide. -/-A
Dag 2:
Heldagstur til den forrevne nordkyst
med vandring til ”sort” sandstrand
gennem område med mange forladte
møller. 8 km. med 100 m. op /325 m. ned.
På hjemturen besøges teplantage, vi
skal til vin- og ostesmagning og til sidst
besøge en ananasplantage. M/F/Dag 3:
Heldagstur med vandretur i højlandet
og ved fortryllende søer. 8 km. med 275
m. op /275 m. ned. Derefter skal vi have
grill i Pinhal da Paz, vi skal bade i lunt
vandfald og endelig nyde synet af en de
store kratersøer. M/F/Dag 4:
Heldagstur til Furnas med vandretur
rundt om   kratersø: 9 km. med 75 m.
op /150 m. ned. Forbi varme kilder, hvor
vores frokost – egnsretten Cozido –
bliver tilberedt.
Besøg i botanisk have, Terra Nostra,
med mulighed for at bade i den jern-

holdige ”Ungdommens Sø.” Vi slutter
ved flere varme kilder. M/F/Dag 5:
Heldagstur til øens sydøstlige hjørne
med vandring i ”regnskov” med smukt
vandfald. 7 km. med 275/275 m. op/ned.
Herefter er der frokost i Povoacao.
På turen besøges også havnen i Vila
Franca og en keramikfabrik M/F/Dag 6:
Dagen er til egen disposition. Bravo
Tours rejseledere på stedet hjælper
gerne med individuel planlægning –
f.eks. til en hvalsafari. Eller tag med
vandrelederen på pionertur. Hvorhen
og hvordan besluttes et par dage før.
Udgifter deles af deltagerne. M/-/Dag 7:
Heldagstur med smuk vandring på
kraterkant ved de vestlige Tvillingsøer.
9 km. med 100 m. op / 500 m. ned.
Herefter frokost på lokal restaurant i
krateret inden hjemkørsel. M/F/A
Dag 8:
Hjemrejse. M/-/-

Der tages forbehold for ændringer.

Tilmelding på www.bravotours.dk/vandringforalle

