Portugalia–Azory 11 dni
Raj na krańcu Europy od 2 osób
• Wyjazd w dowo lnych terminach • Odkrywanie dziewiczych szlaków jednych z najp iękn iejszych wysp Europy •
Wulkaniczne szczyty.
4 wys py – San Miguel, Tercieira, Pico, Faial

1 DZIEŃ: WARSZAWA – PONTA DELGADA
Spotkanie grupy na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Wylot do Ponta Delgada z przesiadką w Lizbonie. Przy lot do
stolicy Azorów – magicznego Ponta Delgada na wyspie Sao Miguel. Transfer do hotelu, nocleg.
2 DZIEŃ: S ETE CIDADES
Śniadanie. Przejazd górską drogą nad jeziora Sete Cidades. Po drodze podziwiamy niesamo wite widoki na porośniętą
gęstym lasem równinną część wyspy. Jezio ra Sete Cidades to miejsce magiczne – ich koloro we wody w odcieniach turkusu
i zielen i odbijają krajobraz w każdy m s zczególe, a poło żenie jezior w największy m na Azorach kraterze wu lkanu sprawia,
że pobyt tutaj to jak wyprawa do zaczaro wanej krainy. W drodze powrotnej zwied zanie p lantacji ananas ów. Po południu
czas wolny. Nocleg.
3 DZIEŃ: FURNAS
Śniadanie. Przejazd do Furnas, słynącego z bogatego w egzotyczne rośliny parku botanicznego Terra No stra i
zapraszających do błogiego lenistwa gorących źródeł. W drodze powrotnej odwied ziny w jedynej w tej części Eu ropy
plantacji herbaty. Obiad w trakcie wycieczki. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 DZIEŃ: PONTA DELGADA
Śniadanie. Czas wo lny na odpoczynek i indywidualne zwied zanie. Ponta Delgada to tradycyjne, żyjące s woim tempem
miasto portowe. Wśród wąskich uliczek ukryte są liczne nostalgiczne kawiaren ki, a n iewielkie p lace wypełn ione są za dnia
niewielkimi straganami. Warto zanurzyć się w świat życia portu i spacerować wzdłu ż p rzystani, podziw iając liczne
przybijające do brzegu łodzie. Nocleg w hotelu.
5 DZIEŃ: TERCEIRA
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot na wulkaniczną wyspę Terceira – zwaną „foletową wyspą”. Ta niewielka ale
urocza wyspa wyłania się z Atlantyku nagle, a dawne stożki wulkaniczne – obecnie porośnięte lasem wzgórza sprawiają, że
krajobraz Terceiry na d ługo pozostaje w pamięci. Transfer do hotelu Angra Garden. Czas wolny. Nocleg.
6 DZIEŃ: TERCEIRA
Śniadanie. Całodzienna wyprawa jeepem 4x4 dookoła Terceiry w poszukiwaniu najbard ziej urokliwych miejsc na wyspie.
Zwied zanie Algar do Carvao – głębokich na niemal 100 metrów jaskiń, których czarne ściany opadają niemal p ionowo.
Uroku jaskinio m dodaje ich uro zmaicona budowa – stalagmity, stalaktyty oraz zimne podziemne jezio ra toną w
ciemnościach, które ro zświetlają tylko punktowe lampy. Przejazd do Biscoitos – zwiedzan ie niezwykłego Muzeu m Wina
oraz naturalnych basenów wulkan icznych. W czasie wycieczki obiad. Powrót do hotelu. Nocleg

7 DZIEŃ: TERCEIRA – HORTA (FAIAL)
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot na wyspę Failal zwaną „Błękitną Wyspą” od różnorodnych odcieni tego koloru,
używanych tradycyjnie do dekorowania do mów. Horta jest główny m miastem wyspy. Znajdujący się tu port jachtowy,
jeden z ważniejszych w regionie, nadaje miastu wyjątko wy, kosmopolityczny charakter. W licznych knajpkach, które
rozsiane są dookoła portu, można dołączyć do gro madzących się tu lud zi z każdego zakątka świata. Transfer do hotelu
Horta. Czas wolny w Horcie. Nocleg.
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8 DZIEŃ: FAIAL – PICO – FAIAL
Śniadanie. Transfer do portu. Rejs na wyspę Pico, gdzie znajduje się najwyżs zy szczyt Portugalii (2351 m n. p. m.),
któremu wyspa zawdzięcza swą nazwę. Całod zienny objazd po najciekawszych zakąt kach wyspy, której przyroda
przyciąga amatoró w wypoczynku na łonie natury. Po wrót łodzią na Faial. Transfer do hotelu. Nocleg.
9 DZIEŃ: FAIAL
Śniadanie. Całodzienna wycieczka jeepem 4x4. Przejazd do Caldeira – podziwianie ogro mnego krateru, którego średnica
ma ponad 2 km, a ściany opadają 400 met rów w dół. Jest to najwyżs zy punkt tej wyspy – dzika przy roda jest tu tak
unikalna, że krater jest obecnie jednym z najważn iejszych w Portugalii rezerwatów p rzy rody. Następnie przejazd do
Capelinhos, jednej z głó wnych atrakcji na Faial; mo żliwość obejrzen ia wyniku erupcji 1957 roku, która p rzeobraziła
krajobraz niszcząc pola i domy, a jednocześnie dała początek nowemu lądowi. Zwied zanie mu zeu m u kazującego ewolucję
wybuchów wulkanicznych. W czasie wycieczki obiad. Po wrót do hotelu. Nocleg.
10 DZIEŃ: FAIAL
Śniadanie. Czas wo lny na wypoczynek i indywidualne zwied zanie miasta i wyspy. Nocleg.
11 DZIEŃ: HORTA – WARSZAWA
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy przez Lizbonę..
TERMIN I CEN Y:
Nr. oferty
Terminy
Ceny

PAZ-1/ 16
01.01–16.03.2016
17.03-19.04.2016
01.11–31.12.2016
1385 EUR

PAZ-2/ 16
05.05–11.06.2016
17.03-19.04.2016
01.10–31.10.2016
1440 EUR

PAZ-3/ 16
05.05–11.06.2016
01.10–31.10.2016
1495 EUR

CENA OB EJ MUJ E:
• zakwatero wanie w hotelach 3*/ 4* (typu standard) w pokojach 2-osobowych
• śniadania, obiad w czasie wycieczek w dniu 3, 6 i 9
• transfery lotniskowe i portowe
• zwiedzanie zgodnie z p rogramem z anglojęzyczny m kierowcą -przewodnikiem (na Pico tylko kierowca)
• b ilet na rejs na trasie Faial – Pico – Faial
• b ilety wstępów
• przeloty wewnętrzne Ponta Delgada – Terceira – Horta
• ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)
CENA NIE OB EJ MUJ E:
• przelotu na trasie Warszawa – Ponta Delgada, Horta – Warszawa (przez jeden z portów lotniczych) – od 2900 PLN od
osoby
• opcjonalnej dopłaty do kolacji w hotelach: 220 EUR
Uwaga: Istnieje mo żliwość dopłaty do pokoju o wyższy m standardzie/widoku na mo rze lub do hotelu o wyższy m
standardzie w części wypoczynkowej programu.
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