
Øgruppen har 
flere gange været 
kåret til de mest 
besøgsværdige 
øer af National 

Geographic

Azorerne
Azorerne er et overflødighedshorn af oplevelser, og der er utvivlsomt noget for en hver. Vores udflugter med egne rej-
seledere fokuserer på essensen af Azorerne, men vi har tillige også et program for de mere eventyrlystne, som gerne vil 
være aktive på deres ferie. Sidstnævnte er uden dansk rejseleder, men også her åbner vi op for at booke hjemmefra. 
Der findes i alt ni øer, der går under navnet Azorerne. Alle er de kendt for hver deres særpræg og unikke oplevelser. Det 
er derfor ikke uden grund, at øerne er kåret til verdens smukkeste sted af National Geographic. 

Hotel Azoris Royal Garden Bravo-kat. 4
God beliggenhed tæt på havn og centrum
Hotel Azoris Royal Garden er et fantastisk hotel med en 
gennemført moderne indretning og smagfulde detaljer 
i asiatisk stil. Hotellet ligger centralt, men lidt på afstand 
af det pulserende liv på havnefronten. Her er et smukt 
receptionsområde, eksklusivt bar/opholdsområde og en 
meget lækker restaurant. 
Bagved hotellet ligger solterrassen med en skøn swim-
mingpool. Rundt om står behagelige liggestole og pa-
rasoller til fri afbenyttelse. Inden døre kan du slappe af 
og nyde den opvarmede swimmingpool, jacuzzi, sauna, 
tyrkisk bad og massage.

Dobbeltværelse med morgenmad

Rejs i april, maj og juni fra kr.  5.298 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse 

Rejs ultimo september fra kr.  5.998 
pr. person ved 2 personer i delt dobbeltværelse

www.bravotours.dk/rejser/portugal/azorerne 
ponta-delgada/hotel-azoris-royal-garden

Mulighed for tilkøb:
Halvpension

Vi flyver til Azorene fra april til oktober.

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Smukkere 
end et 

postkort



UDFLUGTER (tilkøb):
Vest ørundtur
Sete Cidades, også kaldet for Tvillingesøerne, på den vest-
lige side af São Miguel er uden tvivl et af øens absolutte 
højdepunkter.
Udsigtspunktet ”Vista do Rei” byder på en panoramaud-
sigt over det imponerede vulkankrater. Vejen op til ”Vista 
do Rei” er meget naturskøn og byder på mange smukke 
udsigter. Efter caféstop i Sete Cidades by kører vi mod ha-
vet, hvor vi nyder den flotte udsigt over klosterklipperne, 
en lille klippeformation, der ligger ud for den nordvestlige 
kyst. I løbet af dagen gør vi desuden et stop i byen Fajã 
de Baixo, hvor vi besøger en af øens berømte ananas-
plantager og hører nærmere om den meget komplicerede 
proces, der ligger bag den populære frugt. På turen er det 
en god idé at medbringe: Kamera, en ekstra trøje, vand, 
snacks og evt. gode vandresko. Inklusive transport og 
besøg på ananasplantage.

Lago do Fogo, Ildsøen
Et af dagens højdepunkter bliver Lagoa do Fogo, også 
kaldet for Ildsøen, som af mange anses for at være den 
smukkeste af de tre store vulkankratersøer på São Miguel.
I 945 meters højde har vi en betagende udsigt over det 500 
meter dybe vulkankrater med sin azurblå sø samtidig med, 
at Atlanterhavet skimtes i baggrunden.
På den lille keramikfabrik Cerãmica Vieira i byen Lagoa 
oplever vi den traditionelle keramikfremstilling. I løbet af 
dagen gør vi også et stop ved den tropiske oase, hvor vi 
finder det lune, naturlige vandfald, Caldeira Velha, hvor der 
er mulighed for at bade.
Dagen sluttes af i Ribeira Grande, hvor vi efter frokost, ta-
ger på likørfabrik. Her skal vi smage på nogle af de mange 
lokale likører. På turen er det en god idé at medbringe: 
Kamera, en ekstra trøje, vand, snacks og evt. gode vandre-
sko. Inklusive transport, likørsmagning, frokost, 1 glas vin 
og vand.

Øst ørundtur
Udflugten til São Miguels nordøstlige distrikt, Nordeste, 
byder på storslåede naturoplevelser. På vores tur igen-
nem dette meget gamle og traditionsrige distrikt indram-
mes vejen af blomster, en enorm frodighed og fantastiske 
vandfald. 
De endemiske vækster trives godt i den uberørte natur 
på øens nordøstlige side. Vejene er snoede, og udsigts-
pladserne mange og smukke. I løbet af dagen besøger vi 
bl.a. byen Povoação, hvor de første bosættelser på São 
Miguel startede i 1400-tallet. Undervejs bliver der fortalt 
om São Miguels historie, de sociale forhold på Azorerne 
den dag i dag, samt blomster og planter på denne frodige 
del af øen. På turen er det en god idé at medbringe: Ka-
mera, en ekstra trøje, vand, snacks og evt. gode vandre-
sko. Inklusive transport, frokost, 1 glas vin og vand.

Byrundtur
Smukt skrående over en bred bugt ligger São Miguels ho-
vedstad Ponta Delgada. En af de bedste måder at opdage 
og udforske denne dejlige by på er til fods. I løbet af turen 
lærer vi Ponta Delgada at kende, idet vi bl.a. besøger 2 af 
byens smukke kirker. Den ene af dem, Santo Cristo kirken 
er en af Portugals rigeste! Vi ser også nærmere på byens 
spændende frugt- og grønsagsmarked i den østlige del af 
byen. Mens vi går på de dekorative fortove bliver vi fortalt 
om de små ting der igennem tiden har formet byen til 
det den er i dag. På turen er det en god idé at medbrin-
ge: Kamera, en ekstra trøje, vand, snacks og evt. gode 
vandresko. Der vil der blive budt på lette smagsprøver af 
azoriske specialiteter bla. lokale oste, fiske og kødretter, 
øl, vin og sodavand. Udflugten er eksklusiv transport.

Smag på Azorerne
Der vil der blive budt på lette smagsprøver af azoriske 
specialiteter bla. lokale oste, fiske og kødretter, øl, vin og 
sodavand. Udflugten er eksklusiv transport.


