
DAN 1:  BENETKE - PORTO - PONTA DELGADA 
Jutranji polet z Ryanair-om iz Benetk, Bologne ali Bergama proti Portu, kjer imate na izbiro 
enodnevni postanek za ogled Porta ali pa še isti dan z Ryanair-om, TAP-om ali SATA-o 
nadaljujete naprej v Ponta Delgado. Nastanitev v kraju Lagoa, 15 min vožnje od letališča in 
od največjega mesta Azorov - Ponta Delgade. 
 
DAN 2:  SETE CIDADES - PONTA DA FERRARIA - CALDEIRA VELHA 
Prvi pravi dan na Azorih naj bo namenjen raziskovanju zahodnega dela otoka. Začnite na 
polno, z eno najlepših razglednih točk v Evropi - Sete Cidades. Pol ure nadaljnje vožnje vas 
pripelje do Ponta da Ferraria, naravnega kopališča v morju, kjer se morska voda preliva čez 
vrele vulkanske stene in se prijetno ogreta vrača v ograjeni morski zaliv. Po kopanju se 
zapeljite do kraja Mosteiros, ki je znan po razgibani morski obali in restavracijah, kjer vam 
pripravijo lokalno specialiteto, morske prilepke. Enourno vožnjo po severozahodnem delu 
otoka izkoristite za postanek na plaži S. Barbara, vaš cilj pa bo naravno termalno kopališče 
Caldeira Velha. Topli vrelci različnih temperatur obdani s subtropskim gozdom. Vrhunec je 
naravna masaža pod toplim slapom. Na poti domov se ustavite na razgledni točki Pico da 
Barrosa, ki nudi dih jemajoče poglede na jezero Lagoa do Fogo. 

DAN 3: KITI IN PONTA DELGADA 
April in maj sta vrhunec sezone za migracijske vrste kitov, med katerimi v tem obdobju 
izstopajo največji - sinji, hrbtoplavuti in brazdasti kiti. Spomladi so na poti iz toplih morij, 
kjer skotijo mladiče, proti severu, kjer se hranijo. A ker je za pot z juga na sever potrebno 
veliko energije, naredijo daljši vmesni postanek v azorskih, s planktonom bogatih vodah. V 
drugih delih leta je tu sicer bolj običajen ogled kitov glavačev, kadarkoli pa se boste 
odpravili na izlet h kitom, se bodo z valovi vaše ladje simpatično poigravali tudi delfini. 
Ker ste že v največjem mestu Azorov, si privoščite okusno kosilo in nato ogled mestnih vrat, 
samostana, plantaže ananasa in drugih atrakcij Ponta Delgade.
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DAN 4: VILLA FRANCA - FURNAS 
Pot v Furnas, kjer bo vaša druga nastanitev, oplemenitite s postankom v Villa Franci in 
sprehodom do svetišča N. Senhora da Paz, od kjer se ponuja fantastičen pogled na bližnji 
vulkanski otoček s kaldero napolnjeno z morsko vodo. Še pred nastanitvijo se ustavite v lično 
urejenih naravnih termah Poca da Dona Beija in si oglejte vulkanske pojave ob jezeru Furnas. 
Popoldne lahko avto za spremembo pustite doma in se sprehodite do znamenitosti znotraj 
kraja Furnas, vulkanskih vrelcev, narobe obrnjene hiše ter parka z ribnikom in slapom.  
 
DAN 5: GORREANA - RIBEIRA DOS CALDEIROES - TERRA NOSTRA 
Najprej se odpeljite do ene lepših razglednih točk Santa Iria, nakar si vzemite uro ali dve za 
ogled trenutno edine delujoče plantaže čaja v Evropi - Gorreana. Po najlepše posnetke se 
odpravite čez cesto na sprehod v neskončno zelene griče in zaključite obisk s pokušino 
osvežujočega toplega napitka. Naslednja postaja je lepo urejen park Ribeira dos Caldeiroes, 
ki ga plemenitita kar dva impozantna slapa. Popoldan namenite obisku botaničnega parka in 
kopanju v termah Terra Nostra. 
 
DAN 6: SAO MIGUEL - FLORES 
Danes boste prek Terceire ali Faiala poleteli globoko v Atlantik na oddaljeni Flores in se 
nastanili v kraju Faja Grande, idealno umeščenem med ocean in klife s slapom Poco do 
Bacalhau, do katerega se lahko sprehodite še isti dan in najbolj pogumni celo okopate.  
Popoldne poskusite srečo z vremenom in posnemite eno bolj impresivnih pokrajin na Azorih 
- Poco da Ribeira do Ferreiro. Neskončni klifi prepredeni s številnimi slapovi in jezerom v 
ospredju. Fotografsko formo lahko preizkusite še na bližnjem razgledišču nad jezeroma 
Negroa in Comprida. 
 
DAN 7: FLORES 
Vaš zadnji cel dan na Azorih bo namenjen raziskovanju otoka Flores, krajšem pohodu do 
plaže Faja de Lopo Vaz, kopanju v naravnih morskih bazenih Santa Cruz, razgledni točki nad 
večnivojskima jezeroma Rasa in Funda ter morebitnemu izletu z ladjo do najbolj zahodnega 
evropskega otoka Corvo. 

DAN 8:  FLORES - LIZBONA - BOLOGNA/BERGAMO 
Dopoldne boste  poleteli na celino. Če niste leteli iz Benetk, potem je več kot priporočljivo, 
da si v povratku vzamete dodaten dan za ogled portugalske prestolnice Lizbone. 
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