Azoren, natuur en cultuur, midden in de Atlantische Oceaan

8-DAAGSE VLIEGTUIGREIS
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Programma
Een oneindige oceaan, 9 eilanden, saffierblauwe en smaragdgroene lagunes, vulkanische
kraters en thermische bronnen, subtropische plantengroei en vruchtbare weiden, oude
herenhuizen en witte kerkjes, ananas, thee en kaas, walvissen en dolfijnen. Een
verkenning van de Azoren heeft voor elk wat wils. We bezoeken 3 eilanden en maken
kennis met de rijke inheemse flora in parken, tuinen en de vrije natuur.

DAG 1
Samenkomst op de luchthaven van Zaventem.
Aankomst in Ponta Delgada, de hoofdstad van de Azoren en van het eiland São Miguel.
Transfer en bij aankomst in ons hotel, kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 2
Ontbijtbuffet.
Na het ontbijt verkennen we het westelijk deel van São Miguel met
de Caldeira das Sete Cidades, een indrukwekkende krater en één
van de ‘Wonderen van de Azoren’.
Van aan de Vista do Rei krijgen we een onvergetelijk panoramisch
zicht op het tweelingmeer in de krater, dat door een optische illusie
opgedeeld lijkt in een groen en een blauw meer.
We dalen af tot aan de oevers van het meer voor een mooie
natuurwandeling.
Middagmaal.

In de namiddag bezoeken we in Capelas een ananasplantage, waar we het volledige
teeltproces kunnen volgen en ananaslikeur kunnen proeven.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.
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DAG 3
Ontbijtbuffet & check-out.
Transfer naar de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar ons volgende eiland Faial.
We verkennen het eiland langs kleine dorpjes met oude windmolens.
We nemen de Vale de Flamengos (de Vallei der Vlamingen), een
bergroute die zich een weg baant doorheen het prachtige landschap,
en rijden naar het Reserva Natural da Caldeira do Faial.
Dit is een grotendeels uitgedroogd vulkaankratermeer dat het hart
van het eiland vormt. We maken hier tijd voor een wandeling door
de kilometerslange bloeiende hortensia-hagen die zich hier door het
weidelandschap slingeren
Middagmaal.
We volgen de noordelijke kustroute tot aan de Capelinhos, de grote vulkaan van het eiland met
de spectaculaire sporen van de laatste vulkaanuitbarsting in 1957.
Transfer naar ons hotel, kamerverdeling, avondmaal en overnachting.

DAG 4
Ontbijtbuffet.
In de voormiddag staat een excurise dolfijn en walvis spotten op ons programma.(*)
Middagmaal.
In de namiddag verkennen we het centrum van de hoofdstad Horta.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 5
Ontbijtbuffet.
Met de ferry steken we over naar het eiland Pico, dat
gedomineerd wordt door de gelijknamige vulkaan. Via
de noordkust bereiken we Arcos do Cachorro,
bekend om de Mistério, een gestolde en door zee en
wind geërodeerde lavastroom.
We bezoeken er een likeurstokerij en een school
voor oude handwerktechnieken. Beiden worden
geleid door jonge mensen die zo hun steentje
bijdragen aan de economische leefbaarheid van dit
eiland met amper 15.000 inwoners.
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Via een desolaat vulkaanlandschap waarin hier en daar met veel moeite wijngaarden werden
aangelegd, doorkruisen we het eiland tot Lajes, het vroegere centrum van de walvisvaart, waar
we het walvis-museum bezoeken.
Vismaaltijd in een typisch restaurant.
Namiddag verkennen we het wijngaardlandschap van het eiland Pico, een mengsel van
lavabodem en eeuwenoude technieken, dat in 2004 door UNESCO erkend werd als
Werelderfgoed.
Per ferryboot terug naar het eiland Faial.
Avondmaal en overnachting in ons hotel.

DAG 6
Ontbijtbuffet.
Bezoek aan de botanische tuin Jardim Botânico, een kleine tuin, maar met een rijke collectie
aan inheemse planten en vervolgens maken we nog een kleine natuurwandeling op de flanken
van de Monte da Guia.
Transfer naar de luchthaven voor een binnenlandse vlucht naar het eiland São Miguel.(1ste)
Middagmaal.
We bezoeken de Jardim José do Canto, een 19de eeuws privaat botanisch park in Engelse
stijl met eeuwenoude tropische bomen waaronder de Ficus macrophylla, en de Jardim António
Borges , een romantische tuin met water- en rotspartijen die eveneens in de 19e eeuw werd
aangelegd door de rijke zakenman en botanicus Antonio Borges Medeiros.
Transfer naar ons hotel, avondmaal en overnachting.

DAG 7
Ontbijtbuffet.
Vandaag is het de beurt aan de oostkant van São
Miguel. Via de zuidelijke kustroute rijden we naar
Furnas via de Caldeiras das Furnas, een fascinerend
natuurfenomeen met tientallen zwavel-houdende
warmwaterbronnen die er uit de grond opborrelen.

Hier wordt in de hete aarde de ‘cozido’, een typische vleesstoofschotel, bereid die we later
tijdens de lunch kunnen proeven.
Vervolgens bezoeken we het botanische park Terra Nostra, dat in de 18de eeuw werd
aangelegd door een rijk Amerikaans koopman. We wandelen langs vijvers omgeven door een
prachtige subtropische plantengroei, met als hoogtepunt de vallei met de boomvarens en voor
de liefhebbers de gelegenheid om te baden in het thermale zwembad met zijn natuurlijk warme
water.
Op de terugweg rijden we langs de theeplantages van Gorreana terug naar ons hotel.
Avondmaal en overnachting.
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DAG 8
Ontbijtbuffet & vrijmaken van de kamers.
Transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht.

Vluchten
=> Lijnvluchten met TAP
Heenreis

Vertrek in Zaventem met vlucht TP 647 om 11.30 uur met aankomst in Lissabon om 13.20 uur.
Vertrek in Lissabon met vlucht TP1863 om 17.05 uur met aankomst in Ponta Delgada om 18.25
uur.
Terugreis

Vertrek in Ponta Delgada met vlucht TP 1860 om 10.45 uur met aankomst in Lissabon om 14.00
uur.
Vertrek in Lissabon met vlucht TP 644 om 15.45 uur met aankomst in Zaventem om 19.30 uur.
2 x binnenlandse vluchten
Vluchturen onder voorbehoud van wijzigingen.

Hotel
Hotel Azoris Royal Garden **** (of gelijkwaardig)
Eiland Sao Miguel

www.azorishotels.com/royalgarden
Hotel Azoris Faial Garden **** (of gelijkwaardig)
Eiland Faial
www.azorishotels.com/faialgarden/hotel

➔ De beide hotels zijn zeer aangenaam en beschikken over comfortabele kamers en een
gezellig restaurant.
➔ De kamers beschikken over bad/douche, haardroger, kluisje, tv, en wifi.
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Details
Prijs per persoon
in een tweepersoonskamer: 2190 euro
in een éénpersoonskamer: 2569 euro
Inbegrepen:
➢ Lijnvluchten heen en terug met TAP
➢ Inter-eiland vlucht
➢ Luchthaventaksen zoals momenteel gekend (onderhevig aan wijzigingen)
➢ 4 (2+2) + 3 hotelovernachtingen**** met ontbijtbuffet op de beide eilanden
➢ 7 avondmalen met drankenforfait
➢ 6 middagmalen met drankenforfait
➢ Autocarvervoer ter plaatse zoals beschreven
➢ Bezoeken en excursies en bootverbindingen zoals vermeld:
➢ Fooien chauffeurs
➢ Nederlandstalige Omnia Travel reisbegeleider
➢ KBC annulerings- en bijstandsverzekering
➢ BTW en taksen
➢ Omnia Travel is verzekerd bij het Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
➢ Overige dranken
➢ Maaltijden dag 1 (ontbijt-lunch-vliegtuig)
➢ Maaltijden dag 8 (lunch-diner-vliegtuig)
➢ Persoonlijke uitgaven
➢ Facultatieve bezoeken
Opmerkingen:
➢ Programma in willekeurige volgorde.
➢ Deze reis werd met grote zorg voorbereid op basis van de kennis zoals geweten in juli
2021. Dit sluit echter niet uit dat mogelijke aanpassingen kunnen gebeuren naargelang
de eventuele operationele wijzigingen opgelegd door overheden en dienstverleners.
➢ * Bootexcursie dolfijn en walvis spotten: onder voorbehoud dat de
weersomstandigheden dit toelaten.
➢ Tijdsverschil: 2 uur vroeger dan in België
➢ Voor reizen naar de Azoren dient u in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart.
Dit geldt eveneens voor kinderen jonger dan 12 jaar.
➢ Valuta: euro.
➢ Fit to Travel : een goede fysieke conditie is belangrijk (denk aan bezoeken,
rondleidingen, (stads)wandelingen, …)
➢ Voor de excursies raden wij steeds comfortabele stapschoenen aan.
➢ Fotorechten: Shutterstock
➢ Ongeveer zo’n 2-tal weken voor vertrek, ontvangt u uw reisdocumenten per post.
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Corona reisvoucher
Was u in 2020 ingeschreven voor een reis die omwille van Corona geannuleerd werd en bent u
in het bezit van een Corona reisvoucher?
Gelieve online een reservatie te maken en vervolgens een aparte mail te sturen naar
an.van.den.berghe@omniatravel.be.
Gelieve zeker te vermelden:
- uw nieuw reservatienummer
- de gegevens die vermeld staan op uw Corona reisvoucher (bedrag,
referentienummer,...)
Reiskriebels in Coronatijd:
Om uw reis in alle veiligheid te laten verlopen, dient elke reiziger tijdens de reis de dan
geldende corona veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op luchthavens, tijdens
vluchten, autocar, hotel, restaurants, musea,... in acht te nemen (mondmasker, afstandsregel,
…)
De authoriteiten van elk land/ bestemming hebben eigen regels en maatregelen die op elk
moment kunnen wijzigen en die u dient op te volgen. (vb. in het bezit zijn van en
Coronapaspoort, …) Samen met uw reisdocumenten zal u een aantal weken voor vertrek de
dan geldende informatie ontvangen.
Nieuwe reiswet:
Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast een maximale service, voortaan van een nog betere
bescherming indien u een groepsreis reserveert.
Meer informatie kan u terugvinden op onze website www.omniatravel.be :
➔ de Algemene en Bijzondere reisvoorwaarden van Omnia Travel
➔ het Standaardinformatieformulier
➔ de KBC verzekeringspolis Omnia Travel (indien inbegrepen in de prijs - niet van
toepassing op daguitstappen)
➔ IPID-fiche KBC reisverzekering Omnia Travel (indien voor uw reis van toepassing)

Bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op deze reis - artikel 8:
➔ Deze specifieke voorwaarden vervangen de voorwaarden van artitel 8.1 ‘Annulering
door de reiziger’, vermeld in de Bijzondere voorwaarden van Omnia Travel’:
8.1 Annulering door de reiziger:
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzegvergoeding.
De annulering van een gereserveerde reis kan enkel schriftelijk aan Omnia N.V. medegedeeld
worden, met aanduiding van de referentie van de boeking.
De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald:
○
○
○
○

tot 60 dagen vóór vertrek: 20% van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvlucht(en)
59 tot 31 dagen vóór vertrek: 50 % van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvlucht(en).
30 tot 16 dagen voor vertrek: 80 % van de reissom vermeerderd met de
annulatiekosten voor de lijnvluchten(en).
van 15 tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom.
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