
1. dag 
København-Azorerne 
Afrejse fra København til 
Lissabon,  hvor det går videre til 
Faial. 
 
Efter ankomsten til Faial hentes 
bilen ,og der køres til hotellet i 
horta  
Overnatning: 3* hotel i Horta.  
 
2. dag 
Faial 
Dagens tur kunne gå fra hotellet 
via bl.a. Espalamaca-højen til det 
smukke Caldeira, hvor I finder et 
400 meter dybt krater, der tidli-
+gere var en sø.  

Søen forsvandt ved et vulkan-
udbrud i 1957, og på bunden af 
krateret er der nu et naturreser-
vat. 

Undervejs gøres der stop for at 
nyde den fantastiske udsigt over 
bl.a. Horta, og der fortsættes 
videre nordpå til Capelinhos, der 
byder på et meget smukt og 
særpræget landskab. 

Her kan man se resterne af det 
sidste vulkanske udbrud på 
Azorerne, som fandt sted i 1957 - 
således stikker der nogle steder 
f.eks. hustage af de begravede 
huse op af asken. 
Overnatning: 3* hotel i Horta 
 
3. dag 
Faial 
Efter morgenmaden er der ikke 
planlagt noget, men der er 
sikkert meget du ikke har set 
endnu og eller nyd livet på 

havnen. 
Overnatning: 3* hotel i Horta 
 
 
4. dag 
Faial/Terceira 
Efter morgenmaden går turen i 
bil til lufthavnen, hvor man efter 
en kort flyvetur lander på 
Terceira. 

Efter afhentning af bilen går tu-
ren til Angra do Heroísmo, som i 
1983 blev klassificeret af UNES-
CO som World Heritage, der er 
en af øgruppens smukkeste og 

mest maleriske byer. 
Overnatning: 3* Hotel i Angra 

 

5. dag 
Terceira 
Efter morgenmaden kunne 
dagens biltur gå  til ”Algar do 
Carvão” vulkanen. 

Her skal I besøge den 90 meter 
dybe, underjordiske vulkangrotte 
med drypstenshuler, som de lo-
kale selv betragter som den 
smukkeste sted på Azorerne. 

Derefter kan man køre til Biscoi-
tos, hvor man kan besøge vinmu-
seet, hvor der naturligvis er mu-
lighed for atsmage på ”varerne” 
produceret på de omkringlig-
gende vingårde, der er kendt for 
bl.a. vinho de cheiro. 

Der bliver også mulighed for at 
kigge nærmere på de “naturlige” 
swimmingpools, der ligger mel-
lem de sorte vulkanske sten. 

På turen tilbage til Angra do 
Heroísmo går turen igennem 
landsbyerne Doze Ribeiras og 
San Mateus. 

Tilbage i Angra do Heroísmo kan 
det f.eks. varmt anbefales at 

besøge Alto da Memoria, hvor 
man har den ubetinget bedste og 
smukkeste udsigt over byen, og 
fortet Castelo São João Baptista, 
opført i 1592 af spanierne, som i 
dag tilhører militæret. 

I byen finder man desuden 
Acorernes største kirke, Sé de 
São Salvador. 
Overnatning: 3* Hotel i Angra 

6. dag 
Terceira 
Efter morgenmaden er der man-
ge hjørner af den spænende ø, 
der endnu ikke er besøgt, eller 
måske vil du blot slappe af 
omkring hotellet. 
Overnatning: 3* Hotel i Angra 

7. dag 
Terceira-Sao Miquel  
Efter en tidlig morgenmad går 
det til lufthavnen, hvor du flyver 
den korte tur til Faial, hvor bilen 
afhentes og turen går til hotellet. 
Overnatning: 3* hotel 
Ponte Delgade 
 
 

8. dag 
Sao Miguel 
Efter morgenmaden foreslår vi, at 
første tur går fra Ponte Delgada 
til Furnas. 

På vejen kan man gøre stop i 
byen Vila Franca do Campo, en 
malerisk fiskerby, der stammer 
tilbage til 1500-tallet. 

Byen ligger smukt placeret i 
landskabet omgivet af drivhuse 
med ananas og marker med 
banan, vin og passionsfrugt. 

Byen er også kendt for sine 
gamle traditioner indenfor 
pottemagerkunst. 

Efter ankomst til Furnasdalen kan 
man besøge den smukke bota-
niske have, der byder på et 
farve-strålende udvalg af ekso-
tiske planter og blomster. 

Derefter bør man besøge de var-
me kilder. Efter sigende er der 
mere end 30 af slagsen, som alle 
har helbredende virkning mod 
f.eks. gigtsmerter og lever- og 
nyresygdomme. 

På turen tilbage kan man gøre 
stop ved en te-plantage og øens 
næststørste by, Ribeira Grande. 
Overnatning: 3* hotel 
Ponte Delgade 

9. dag 
Sao Miguel 
Dagen kunne gå fra Ponte Delga-
da til kratersøerne ved Sete 
Cidades. 

Turen går gennem bjergene, og 
byder på en betagende flot udsigt 
over den flade del af øen. 

Landsbyen Sete Cidades og 
kratersøen ligger omgivet af en 

stejl kraterrand, som er 300 
meter høj og hele 4 km i 
diameter. 

Gør stop ved udsigtspunktet 
“Vista do Rei”, der betyder 
”Kongens udsigt”, hvorfra der er 
en ubeskrivelig panoramaudsigt 
over både landsbyen og 
kratersøen, som i solskin 
gengiver 
Overnatning: 3* hotel 
Ponte Delgade 
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10. dag 
Sao Miquel-Lissabon 
Efter morgenmaden er der 
afgang til lufthavnen hvor du 
flyver til Lissabon. 

Her er der transfer til dig 3-4* 
hotel i centrum af byen  
Overnatning: 3-4* hotel i 
Lissabon 

11- 13. dag 
Lissabon  
Nyd livet i byen, se Eiffels 
elevanter tag sporvognen rundt 
eller tag til stranden i Caparica 
eller Estoril  
Overnatning: 3-4* hotel i 
Lissabon  
 
14. dag 

Lissabon-København 
Efter morgenmaden er der i 
dagens løb transfer til lufthavnen 
hvor der via Lissabon flyves 
tilbage til København  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


