
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Sao Miguel - Parel van de Azoren
Van de 9 eilanden die tot de Azoren behoren
is Sao Miguel het grootst en het meest in
trek.

Na het succes in de afgelopen jaren bieden wij ook in 2019 deze
8daagse vlieg (excursie) reis aan naar SAN MIGUEL. Van de 9 eilanden
die tot de AZOREN behoren is SAO MIGUEL het grootst en het meest
in trek. Het biedt voldoende bezienswaardigheden, natuurschoon en
prachtige kratermeren om u een indruk te geven van de
veelzijdigheid van deze Portugese Archipel in de Atlantische Oceaan.
Wij brengen u in de lente (dan is het daar rond 18-19 graden) naar
Ponta Delgada – de hoofdstad van de totale eilandengroep. Hier
verblijft u 8 dagen op basis van halfpension in het The Lince Azores
Great Hotel****. Vanuit uw logeeradres gaat u op excursie om het
bijzondere karakter van dit eiland te ontdekken. Voor
natuurliefhebbers is dit deze reis een heerlijke bestemming. Vertrek is
– zoals u van ons gewend bent – uit Limburg. Wij brengen u – met
eigen reisbegeleiding – naar Keulen/ Bonn voor de vlucht naar Ponta
Delgada.

Dag 1 - Woensdag 17 april

8 dagen vanaf
€ 1.198,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg - Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf – Ponta Delgada
met een overstap in Lissabon met
Tap Portugal v.v.

Luchthavenbelasting • Ruimbagage
20 kg. p.p.

Hoteltransfers ter plekke v.v.

7 nachten op basis van halfpension in
4* The Lince Azores Great Hotel

Halve dag excursie met gids door
Ponta Delgada

Hele dag excursie met gids Lagoa do
Fogo incl. entree Caldeira Velha
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Limburg – Düsseldorf – Ponta Delgada 

Vanuit Limburg in de hele vroege ochtend per touringcar en in
gezelschap van onze eigen reisbegeleiding naar Keulen. U vliegt om
06.00 uur (onder voorbehoud) met een overstap in Lissabon naar
Ponta Delgada op het groene eiland San Miguel. Landing om 13.05
uur, per bus naar 4* The Lince Azores Great Hotel (154 kamers). Op 15
wandelminuten van de historische binnenstad van Ponta Delgada.
Uw kamer beschikt over douche, toilet, föhn, telefoon, tv, safe,
minibar, airco en gratis wifi. Verder aanwezig in het hotel: lift,
restaurant, bars met lounge, binnenzwembad en wellness faciliteiten.
Zie ook www.thelince-azores.com. Vanuit het hotel heeft u prachtig
zicht op de oceaan en het zuidelijk deel van het eiland. De rest van de
dag vrij. Diner.

Dag 2 - Donderdag 18 april

Kennismaking met Ponta Delgada 

Na het ontbijt met een Duitstalige gids op verkenning door de
hoofdstad. Ooit was dit een klein vissersdorp en nu zetelt hier zo maar
de regering van de Azoren. De historische binnenstad is een mix van
traditie en moderne uitstraling. De kerk en de jachthaven krijgen
extra aandacht en een ander bijzonder bouwwerk is het stadhuis uit
de renaissance tijd. Aansluitend vrije tijd. Diner.

Dag 3 - Vrijdag 19 april

 Lagoa do Fogo 

Vandaag neemt de gids u mee op excursie o.a. naar de berg Barrosa
met een geweldig mooi zicht op het idyllische kratermeer Lagoa do
Fogo. Dit “vuurmeer” ligt op 500 meter hoogte en is een paradijs voor
vissen en amfibieën. De omgeving rond het meer is nauwelijks
bewoond en is een thuis voor talrijke vogelsoorten. Via de bergen
wordt Caldeira Velha bereikt een oorspronkelijk natuurlijk thermaal
bad, dat gevuld wordt door een waterval. Daarna bezoekt u een
traditionele keramiekfabriek en het stadje Ribeira Grande. Diner.

Dag 4 - Zaterdag 20 april

Vrije dag of op excursie 

De keus is aan u. Gaat u aan de wandel of bezoek u een van de kerken
of musea in de hoofdstad. Of boekt u een optionele excursie. Deze
brengt u – bij voldoende belangstelling – naar het altijd “dampende”
kratermeer en geisers in Furnas, een bijzondere theeplantage en het
park Terra Nostra. Inclusief een typisch lunchgerecht kost dit uitstapje
ca. € 49,- p.p. (onder voorbehoud). Diner.

Hele dag excursie met gids oostkust

Hele dag excursie met gids westkust
incl. bezoek ananasplantage

Zuiden/Jacobs reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Duitstalige gidsen ter plekke

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes

Verzekeringen

Reserveringskosten

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boekingsformulier

Fooien

Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Hoteltax € 2,- p.p.p.n. (ter plaatse te
voldoen)

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met
Zuiden/Jacobs reisbegeleiding. De
deelnemers kunnen van
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Dag 5 - Zondag 21 april

Vrije dag óf walvissen spotten 

Vrije dag. Of deelnemen aan een walvis/ dolfijnen spotting
(weersafhankelijk). Vanuit de haven start een 3 uur durende boottocht
door de wateren rondom de Azoren. Deze zijn bijzonder voedzaam
waardoor dolfijnen en walvissen in grote getalen voorkomen. Kosten
ca. € 55,- (onder voorbehoud). Diner.

Dag 6 - Maandag 22 april 

Excursie naar de Oostkant van San Miguel

Vandaag ziet u weer een andere kant van dit groene eiland. Eerste
stop is bij het panoramapunt van Salto do Cavalo. Via de kustweg
door de wilde natuur naar een volgend panoramapunt: Ponta da
Madrugaga. Prachtig gelegen tussen parken met ontelbare
bloembedden. Dan naar het in het zuidoosten gelegen Povaccao. Een
leuke plaats met mooie promenade aan zee en levendige
voetgangerszone. Diner.

Dag 7 - Dinsdag 23 april

Kraterlandschap “Sete Cidades”

Het kan niet op en misschien werd het mooiste wel tot het laatst
bewaard. In het westen van het eiland bevinden zich de
vulkaanmeren Sete Citades. Het ene meer nog mooier dan het andere
gelegen op ca. 250 meter hoogte. Diepblauw en groen van kleur en
door een boogbrug overspannen. Luister naar de legendes rondom
deze plek. Vanuit Vista do Rei is het zicht op Caldeira uniek en
betoverend. Aansluitend wordt nog een ananasplantage bezocht. En
misschien heeft u daarna wel trek in een ananaslikeurtje? Diner.

Dag 8 - Woensdag 24 april

Ponta Delgada – Düsseldorf – Limburg 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de vlucht om 13.55 uur
(onder voorbehoud) met een overstap in Lissabon terug naar
Düsseldorf. U landt om 22.35 uur waarna u teruggebracht wordt naar
uw Limburgse opstapplaats.

Hotelinformatie

The Line Azores Great ****

Zuiden/Jacobs Reizen zijn óf een
combinatie van Zuiden/Jacobs
reizigers én deelnemers van onze
Duitse agent.

Programma en vluchten zijn onder
voorbehoud van wijzigingen.

Vroegboekactie t/m 28-02-2019 met
vertrek na 01-04-2019 géén
reserveringskosten
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Uw kamer beschikt over douche, toilet, föhn, telefoon, tv, safe,
minibar, airco en gratis wifi. Verder aanwezig in het hotel: lift,
restaurant, bars met lounge, binnenzwembad en wellness faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 225,-

Hotel website: http://www.thelince-azores.net/en/home-en/
Hotel adres: Av. Dom João III 29, 9500-310 Ponta Delgada, Portugal
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