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Dwie fascynujące wyspy Archipelagu Azorskiego. 

Sao Miguel - pełna zieleni zachwyca bujną roślinnością 
i wulkanicznymi pejzażami. 

Terceira - kusi piaszczystymi plażami, słodkim winem Verdelho 
i pięknymi haftami.

DZIEŃ 1.
Przelot samolotem rejsowym z  Warszawy do Ponta Delgada. 
Powitanie na lotnisku, przejazd do hotelu 4* i zakwaterowanie 
w pokojach. Kolacja i nocleg w hotelu.  

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie wyspy Sao Miguel, która 
jest największą z archipelagu dziewięciu wysp. Podczas przejazdu 
zobaczymy m.in. LAGOA DO FOGO, zwanym „Jeziorem Ognia” 
, następnie Furnas, miasteczko słynące z  gorących źródeł, 
gejzerów oraz ogrody Terra Nostra, słynące z bujnej roślinności 
i  basenu z  gorącą wodą termalną. W  trakcie zwiedzania lunch 
połączony z  degustacją cozido – lokalnej potrawy, która 
przygotowywana jest przy wykorzystaniu naturalnych oparów 
unoszących się znad jeziora. Cozido stanowi mieszankę różnych 
rodzajów mięsa i warzyw, które w wielkich saganach spuszcza się 
do dołów wykopanych w gorącej ziemi nad parującymi źródłami 
i zasypuje. Po kilku godzinach można delektować się lokalnym 
specjałem. Po lunchu przejazd w kierunku Ribeira Grande,  które 
jest rajem dla surferów. Zatrzymamy się na chwilę w  punkcie 
widokowym Santa Ira, z  którego podziwiać można północne 
wybrzeże. Następnie wizyta w fabryce herbaty. Azory to jedyne 
miejsce w  Europie z  tak szczególnym klimatem, sprzyjającym 
uprawie herbaty. Po degustacji lokalnego napoju powrót do 
hotelu. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu proponujemy przejazd do wulkanicznego krateru 
Caldeira das Cidades, na którego dnie znajdują się malownicze 
jeziora. W każdym z nich woda ma inny kolor -według legendy 
jeziora powstały z  łez nieszczęśliwych kochanków. W  trakcie 
zwiedzania lunch. Następnie przejedziemy w  rejon Ponta 
Delgada, gdzie złożymy wizytę na plantacji ananasów połączoną 
z  degustacją owoców i  likieru ananasowego. W  godzinach 
popołudniowych powrót do hotelu. Polecamy odpoczynek 
w hotelowym Spa. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu i przejazd na lotnisko. 
Wewnętrzny przelot na wyspę Terceira. Przejazd do hotelu 4* 
i  zakwaterowanie w  pokojach. Lunch. Proponujemy relaks na 
terenie obiektu. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 5.
Po śniadanie zapraszamy na wycieczkę po południowym 
wybrzeżu wyspy przez miasteczka: Porto Judeo, Porto 
Martinis i Praia da Vitoria. W trakcie zwiedzania lunch. Ponadto 
w  programie punkt widokowy Serra do Cume, na wysokości 
500 m n.p.m., skąd roztacza się piękny widok na pastwiska, pola 
uprawne i zatokę i następnie wizyta w Algar do Carvao, jaskini, 
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która powstała ponad ok. 2 tys. lat temu na skutek wybuchu 
wulkanu. Jest głęboka na 100 m i  zachwyca wspaniałymi 
naciekami skalnymi. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Angra de Heroismo, 
stolicy wyspy. Miasto będące centrum kulturalnym Azorów 
zostało wpisane na Listę UNESCO. Spacer po historycznym 
centrum, które zachwyca oryginalną zabudową i  licznymi 
zabytkami : XVII-wiecznymi kamieniczkami, katedrą, 
świątyniami, zamkami i muzeami. Następnie wizyta w broderii 
- tradycyjnej pracowni hafciarskiej. Lunch. Po południu 
proponujemy przejazd na półwysep Monte Brasil, nad którym 
wznosi się krater wulkanu, który wyłonił się z morza. Półwysep 
oblewają wody dwóch zatok -Fanal i  Angra. Z  jego szczytu 
rozciąga się niesamowity widok na stolicę wyspy i  zatokę.  
Na półwyspie utworzono rezerwat przyrodniczy ze względu na 
niezwykle bogatą roślinność. Następnie przejazd do Biscoitos, 
znanego z wiecznie zielonych winnic. Wizyta w muzeum wina, 
gdzie można poznać metody produkcji verdelho, słodkiego wina, 
które kiedyś eksportowano głównie na dwór rosyjski. Wizytę 
połączymy z degustacją tego pysznego napoju. Następnie chwila 
relaksu przy naturalnych basenach wulkanicznych. Powrót do 
hotelu, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 7.
Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu i przejazd na lotnisko. 
Lot powrotny do Ponta Delgada na Sao Miguel.Przejazd do 
hotelu 4* i  zakwaterowanie w  pokojach. Lunch. Zapraszamy 
na wycieczkę statkiem, której główną atrakcją jest obserwacja 
wielorybów. W  wodach archipelagu można zaobserwować 
ok. 20 gatunków waleni, m.in.: kaszaloty, wieloryby i  delfiny. 
Zwierzęta zwabione bogactwem tutejszego morza od lat 
odwiedzają Azory. Powrót do hotelu i  odpoczynek. Kolacja 
i nocleg.

DZIEŃ 8.
Po śniadaniu wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko. 
Lot powrotny do Polski.  Przylot do Warszawy.
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