
Azorerne 

DET STORE Ø-HOP I 
ATLANTERHAVET

Oplevelsestur til Azorerne

Ponta Delgada

Pico

EN BRAVO-FERIE  GØR NOGET VED DIG…

Altid
DANSK-
TALENDE
rejseledere

Oplevelsespakken indeholder:
+  Flyrejse til Azorerne tur/retur
+  Transport til og fra hotellet
+  Fly mellem øerne
+  Færgefart til Pico
+  Hotel på São Miguel med 

morgenmad
+  Hotel på Terceira med 

morgenmad
+  Hotel på Faial eller Pico med 

morgenmad

+  Ø-hop til Terceira, Faial og 
Pico inkl. 3 udflugter 

+  Udflugt til Furnas på São 
Miguel

+  Entréer på de beskrevne 
udflugter

+  Alle skatter og afgifter
+  Dansk rejseleder

 Tvillingesøerne

Fogo



FaialPicoPico

Man behøver ikke rejse til verdens ende for at se paradis. Man kan nøjes med at rejse til Azorerne, der i 
2016 blev kåret af National  Geographic som verdens smukkesteøgruppe. Bravo Tours tilbyder nu, at man 
kan tage med på dette ø-hop og besøge fire af disse ni fantastiske øer.

São Miguel
Vi starter med at besøge São Miguel, som er hovedøen og den 
ø, som de fleste turister besøger. Her venter et overflødigheds-
horn af smuk natur, naturfænomener og nogle af jordklodens 
fantastiske underfundigheder. Her besøger vi det smukke om-
råde i og rundt om vulkankrateret i Furnas. Fra udsigtspunktet 
Pico do Ferro er der en storslået udsigt over kratersøen. Nede 
ved vandkanten forberedes dagens frokost. Vi besøger også 
den smukke botaniske have Terra Nostra, Ungdommens kilde 
og Gorreana, hvor vi skal se på øens teproduktion.

Terceira
Vi besøger Azorernes 3. største ø Terceira. Vi bor i en af 
Atlanterhavets ældste byer Angra, som også er udnævnt af 
UNESCO som en bevaringsværdig by, (der er mulighed for at 
tilkøbe sig en byrundtur i Angra på destinationen), men på vo-
res ø-rundtur skal vi bl.a. besøge Monte Brasil, hvor det gamle 
fort ligger, og meget af øens historie stammer fra. Midt på øen 
besøger vi lavagrotterne – en fascinerende oplevelse!
Øen er også kendt for deres tyreleg, som ikke må forveksles 
med spansk tyrefægtning, og mange af disse tyre ses på de 
smukke grønne marker, men man har også masser af malke-
køer, som producerer mælk til nogle af øens lækre oste, som vi 
også får lov at smage på. Øen har også flotte udsigtspunkter, 
bl.a. over øens smukke by Praia de Victoria.

Faial
På denne tur kommer vi rundt på hele Faial. Vi opleve især 
Caldeira do Faial og vulkanen Pelinhos, der fra september 
1957 var i udbrud i 13 måneder og skabte en helt ny ø, der blev 
landfast med Faial. Området skiller sig meget ud fra resten af 
øen og giver et imponerende indtryk af naturens kræfter. På 
det nybyggede store vulkanhistoriske museum får vi et godt 
indblik i udbruddets faser. Der venter endnu en speciel ople-
velse midt på øen, når vi nyder den betagende smukke udsigt 
over det enorme vulkankrater, Caldeira. Man fortryder, hvis 
man har glemt sit kamera…

Pico
På den korte overfart fra Faial til Pico betages man af Picos 
pejlemærke, den majestætiske vulkan Pico, der kan ses på hele 
overfarten. Blandt øens mange lokkende oplevelser lægger vi 
vægt på de ting, der har haft størst indflydelse – vinen, hva-
lerne og vulkanerne. Et af dagens højdepunkter er besøget på 
hvalfangst-museet, der levende fortæller om hvalfangernes 
liv, der var præget af det meget barske og farefulde erhverv. 
Nu om dage har man et romantisk syn på, hvad hvalfangst var, 
men egentlig var det en kamp på liv og død, når jagten gik ind 
på verdens største pattedyr. Vi besøger nogle af de kendte vin-
marker, der er omkranset af mørke gærder af lavasten. Her får 
I indblik i, hvilke barske vilkår de azoriske vinbønder lever med. 
I en lille charmerende og hyggelige by nydes en spændende 
frokost med delikate retter fra det azoriske køkken. Vi krydser 
over nordkysten med de barske, nøgne områder af lavaforma-
tioner og lavasletter, hvor lavaen var flere år om at størkne. 
Herefter sejler vi tilbage til Faial.

Ø-hoppet er selvfølgelig med dansk rejseleder. Hvis man har 
været på Azorerne før, er dette den optimale mulighed for et 
dejligt gensyn samt mange nye og spændende oplevelser. Er 
det første besøg på Azorerne, kan man se frem til et overflø-
dighedshorn af indtryk og oplevelser. Man bliver stopmættet 
af den utrolig farverige og mangfoldige natur.

Valgfrie tilkøb:
+  Mad om bord på flyet kr. 180
+  Afbestillingsforsikring kr. 249
+  Årsrejseforsikring kr. 249
+  Byrundtur på Terceira 
+ Tillæg for eneværelse kr. 2.398 (1/5+22/2) og kr. 3.198 (11/9)
+  Prisen for at få tilsendt billet pr. post kr. 99
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Dag til dag program 
(Eksempel på hvordan programmet kan se ud) 

Dag 1
Ankomst til Sâo Miguel og indkvartering på hotel São Miguel i 
Ponta Delgada.
 
Dag 2
Udflugt på São Miguel, hvor vi bl.a. besøger Furnas, den bo-
taniske have Terra Nostra, Ungdommens Kilde og Gorreana.

Dag 3
Afrejse til Terceira med fly, hvor vi efter ankomst og indcheck 
på hotellet har mulighed for at tilkøbe en byrundtur med 
dansk rejseleder. Denne udflugt er uden frokost.

Dag 4
Står på en heldagstur rundt på den smukke ø. I dag er frokost 
inkluderet.

Dag 5
Afrejse til Faial med fly, hvor vi efter ankomst bliver indkvar-
teret på hotel og herefter tager videre på en halvdagsudflugt 
rundt på Faial. Denne tur er uden frokost.
 

Dag 6
Dagen i dag står på heldagstur, hvor vi skal besøge den lille 
smukke ø Pico. Frokost er inkluderet.
 
Dag 7
Afrejse tilbage til São Miguel, hvor dagen kan nydes med at 
fordøje de mange indtryk eller se mere af São Miguel.

Dag 8
Hjemrejse til Danmark efter denne enestående oplevelsestur.

Tilmelding på tlf. 70 10 10 77 eller www.bravotours.dk
Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte og aflyste 
arrangementer.
Rejsen gennemføres ved minimum 10 personer.


