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CORVO
VILA NOVA DO CORVO

SANTA CRUZ DAS FLORES

FLORES
LAJES DAS FLORES

GRACIOSA

FAIAL
VELAS

HORTA

PICO

AZOREN
AT L A N T I S C H E O C E A A N

GEOGRAFIE
De Azoren liggen midden in de Atlantische
Oceaan tussen Europa en Noord-Amerika,
op dezelfde geografische breedte als Lissabon,
tussen breedtegraad 39°43' en 36°55' N. De totale
oppervlakte van de negen eilanden bedraagt
2.333 km². De Economische Vrijhandelszone
beslaat een oppervlakte van 984.300 km².
De oppervlakte per eiland varieert van 747 km²
(het eiland Săo Miguel) tot 17 km²
(het eiland Corvo).
De vulkaantop van Pico op het gelijknamige
eiland is met 2.351m de hoogste punt
van de Azoren en Portugal.

SANTA CRUZ DA GRACIOSA

A

SÃO JORGE

PRAIA DA VITÓRIA
ANGRA DO HEROÍSMO

CALHETA

TERCEIRA

NORDESTE
RIBEIRA GRANDE
POVOAÇÃO

LAGOA

GESCHIEDENIS
De historische aanwezigheid van de Portugezen
begint in 1427 met de aankomst van de eerste
Portugese zeilschepen op de eilanden Santa Maria
en Săo Miguel. In de daarop volgende periode
werden alle negen eilanden geleidelijk aan
bevolkt.
In de 16e en 17e eeuw groeien de Azoren,
dankzij de geografische ligging, uit tot een
van de knooppunten van de scheepvaart tussen
Europa, de Oriënt en Amerika. In die tijd vonden er
in de wateren rondom de Azoren grote zeeslagen
plaats en werden de eilanden regelmatig
aangevallen door zeerovers en piraten.
De eeuwen daarna kenmerkten zich door
de geleidelijke ontwikkeling van de eilanden,
de introductie van nieuwe gewassen en de
opkomst van veeteelt en visserij.
De Azoren hebben vanaf het begin deel
uitgemaakt van Portugal, maar tegenwoordig
is de eilandengroep een zogenaamde Autonome
Regio en beschikt het over een eigen Parlement
en Regering.

PONTA DELGADA
VILA FRANCA DO CAMPO

SÃO MIGUEL

VILA DO PORTO

SANTA MARIA

De Azoren zijn een waar paradijs voor
natuurliefhebbers. Dromerige blauwe
kratermeren in een zee van bloemen.
Adembenemende vergezichten over zee
en land vanaf de toppen van de bergen.
Diepe groene kraters van oude
vulkanen. Landschappen in hun
oorspronkelijke volmaaktheid. Ervaar
de landelijke rust, luister naar
de melodie van de stilte. Voor een
vakantie vol heerlijke herinneringen.
NEGEN EILANDEN, NEGEN KLEINE
WERELDEN VOOR EEN ANDERE
VAKANTIE
De Azoren, een eilandengroep gelegen
midden in de Atlantische Oceaan in het
uiterste westen van Europa, vormen een
door eeuwenoude tradities geschapen
caleidoscoop van landschappen
en mensen, die leven in harmonie
met de Natuur.
São Miguel, het grootste eiland, is met
recht trots op het groene landschap
vol bloemen, de prachtige grote

kratermeren en de levendigheid van
Ponta Delgada. Vlak naast São Miguel
ligt het eiland Santa Maria, met zijn met
wijngaarden bedekte steile hellingen
rond Baía de São Lourenço en het
kapelletje van Anjos waar Columbus
heeft gebeden toen hij terugkeerde
van zijn ontdekkingsreis naar Amerika.
In het centrale gedeelte van de Azoren
liggen vijf eilanden vlak bij elkaar.
Op Terceira ligt de historische stad
Angra do Heroísmo, de eerste Europese
stad in de Atlantische Oceaan.
De stad staat op de Werelderfgoedlijst.
Faial is als een blauw schilderij vol
hortensia’s en staat bekend om de
sfeervolle jachthaven met de vele
muurschilderingen gemaakt door de
bemanningen van jachten uit de hele
wereld. Daar recht tegenover, een berg
die oprijst uit zee, het eiland Pico,
met zijn op zwarte lava aangeplante
wijngaarden en zijn walvisvangsttraditie.
Het weidse groen van de weilanden en
de lapjes grond aan zee de “fajãs” aan

de voet van de steile kliffen, vormen het
natuurlijke decor van São Jorge.
Graciosa, een klein eilandje vol met
wijnranken bedekte velden, waar
molentjes vrolijk zwaaien, bezit een
mysterieus meer, diep verborgen in een
gewelf van vulkanische oorsprong.
Flores is een door de zee omgeven
tuin, een immer betoverend schouwspel
van door vulkanen gevormde meren.
Het unieke miniatuureilandje Corvo
heeft, in het midden, een prachtige
grote komvormige krater (caldeira).
Een bezoek aan de Azoren laat u een
stukje van het oorspronkelijk paradijs
zien. Waar Mens en Natuur de handen in
elkaar hebben geslagen om eeuwige
schoonheid te creëren.
VIJF EEUWEN GESCHIEDENIS
EN LEVENSKUNST
Paleizen, kerken en forten die
herinneren aan een tijd waarin de
Azoren dienden als tussenstop voor
schepen die, beladen met schatten,

negen eilanden voor een weerzien met de natuur
terugkwamen uit Amerika en Azië.
Kleurrijke volksfeesten. De vele smaken
uit een eeuwenoude traditionele
keuken. De charmes van de Azoren
zorgen ervoor dat elke vakantiedag
een dag wordt om nooit te vergeten.
KUNST IN DE KLEUREN
VAN DE REGENBOOG
Groen en blauw zijn de basiskleuren van
het landschap van de Azoren. Door de
eeuwen heen zijn daar door de mens
de vrolijke kleuren van de geschilderde
deurposten en raamkozijnen aan
toegevoegd. Het contrast van de witte
kalk met het zwarte basalt, gebeiteld in
grillige barokke vormen. Het blinkende
goud waarmee de kerken van binnen
werden bekleed.
VAKANTIE MET EEN AUTHENTIEKE
SMAAK
De op weefgetouwen met de hand
geweven beddenspreien met oude
patronen. De tere, van visschubben

gemaakte bloemen. De doorzichtige
miniatuurtjes gemaakt van dunne
reepjes houtpulp van de vijgenboom.
Allemaal voorbeelden van authentieke
Azorische ambachten die de bezoeker
op elk eiland aantreft.
Er valt echter nog veel meer
te ontdekken. Van het rustige dansritme
van een nog levende folklore tot aan
de uitingen van eeuwenoude
godsdienstigheid. Van de heerlijke
geuren van gerechten uit de met verse
vis en mals vlees verrijkte Azorische
keuken tot aan de verfijnde smaak van
ananas.
Een vakantie op de Azoren is elke keer
weer een bijzondere ervaring. Vol kleine
en grote verrassingen... En de kunst van
het savoir-vivre.
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Zeilen, duiken, de golven uitdagen
op een surfplank. Enthousiast raken
van de duikelingen van walvissen
en dolfijnen in het heldere water
van een blauwe zee. De strijd aangaan
met een aan de haak geslagen grote vis.
Een gezonde wandeling over bergen
en door dalen. Snuif de geuren
op van bloemen en adem het jodium
van de zeelucht in. De uitdaging
van een partijtje golf of tennis.
Geneugten van de Azoren voor
de liefhebbers van actieve vakanties.

jachthavens en vissershaventjes heten
u welkom. Zachte zandstranden
en betoverende natuurlijke zwembaden
in het vulkanische gesteente
verwelkomen in het zomerseizoen
de strandgangers en zonaanbidders.
De golven oefenen grote
aantrekkingskracht uit op surf- en
windsurfsportbeoefenaars.
De diepe zee verbergt een wereld van
grote schoonheid. Grotten en rotsen vol
scholen kleurige vissen. De imposante
potvissen en walvissen, het gracieuze
ballet van de dolfijnen. De permanente
uitdaging van het sportvissen.

Zeilen in de wateren van de Azoren
is een ontdekkingsreis langs groene
eilanden verankerd in een blauwe
oceaan. Goed geëquipeerde

De met azalea’s, hortensia’s en dichte
bossen van Japanse ceders omgeven
golfterreinen op São Miguel en Terceira
nodigen u, 365 dagen per jaar, uit voor

negen eilanden voor een actieve vakantie

negen eilanden
voor een
actieve vakantie

een partijtje golf op het eeuwig groene
gras. Tennisbanen en zwembaden
zijn vaak onderdeel van de faciliteiten
van de hotels.
Vogels kijken of op zoek gaan naar
de oorspronkelijke vegetatie in een van
de 30 natuurreservaten, beschermde
landschappen en bosreservaten, zal met
name diegenen aanspreken die oog
hebben voor de schoonheid van
de natuur. Immers, op de vruchtbare
vulkanische grond groeit en bloeit alles
in een doorlopend spektakel van kleuren
en geuren.
De meer avontuurlijken onder ons
kunnen op ontdekkingstocht gaan
In spelonken, holen en oude kraters,
bergsport beoefenen of parapenten.
Een actieve of een rustige vakantie?
De keus is aan u. Eén ding is zeker,
op de Azoren treft u nog echte
Natuur aan.
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santa maria

Een reusachtig, steil bordes bedekt met
wijngaarden. Spitse witte schoorstenen
roepen beelden op uit de tijd
van de eerste bewoners afkomstig uit
het zuiden van het continent.
De geschiedenis van Vila do Porto
en Anjos vertelt van de komst van
Columbus ten tijde van zijn eerste reis
naar Amerika. Charmes van het
vriendelijke eiland Santa Maria,
opgewarmd door de zon.
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Met zijn vele diepe baaien heeft
Santa Maria de mooiste stranden
van de Azoren... en de meeste zonuren.
De golven van Santa Maria zijn een
uitdaging voor surfers. Ook activiteiten
als sportvissen, zeilen, windsurfen,
duiken en parapenten behoren
tot de mogelijkheden.
Het idyllische karakter van het
landschap zal met name de rustzoekers
aanspreken. Verbaas u over het contrast
tussen groene bergen en kale vlaktes
zonder enige vegetatie. Ervaar het kalme

landelijke levensritme. Geniet van een
wandeling door de eeuwig groene
vegetatie en bewonder de trapsgewijze
hellingen van Baía de São Lourenço.
Een tocht over het eiland voert u langs
Vila do Porto, Santo Espírito, Anjos
en São Pedro, waar kerken, kloosters
en forten vroegere tijden doen herleven.
Tijdens uw verblijf op Santa Maria
heeft u voldoende gelegenheid om
te genieten van verse vis en traditionele
maaltijden. Aan het einde van uw
vakantie zult u vertrekken met een op
traditionele wijze vervaardigd souvenir
en veel heimwee.

santa maria
Santa
Bárbara
São Pedro
Almagreira
Santo Espírito

VILA DO PORTO
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Hoofdafbeelding: Wijngaarden
1. Baai van São Lourenço
2. Kapel van Nossa Senhora dos Anjos
3. Vlakte zonder begroeiing
4. Santa Bárbara (parochie)
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são miguel
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Mosteiros

Sete Cidades

Bretanha
Remédios
Santa Bárbara
Lagoa
Santo António
das Sete
Cidades
Fenais
da Luz
Capelas

Hoofdafbeelding: Festiviteiten rond
Senhor Santo Cristo
1. Fumaroles, Furnas
2. Kerk
3. Lagoa do Fogo (Meer)

Achada
Fenais
da Ajuda
Lomba
da Maia

RIBEIRA GRANDE

Candelária
Rabo
de Peixe

Feteiras

Ribeira Seca

Furnas
Lagoa do Fogo

Fajãs
LAGOA

NORDESTE
Planalto
dos Graminhais
Serra da Tronqueira

Lagoa
do Congro

Serra de Água de Pau
PONTA DELGADA

Nordestinho

Água de Alto
Vila de
Água de Pau VILA FRANCA
DO CAMPO

Parque
Terra Nostra
Lagoa das Furnas
POVOAÇÃO
Ribeira
Quente
Ponta
Garça

Água Retorta
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terceira

De haven waar galjoenen, zwaarbeladen
met specerijen uit de Oriënt en goud
en zilver uit Amerika, voor anker gingen.
De rechte straten van de stad voeren
ons terug naar de 16e en 17e eeuw.
Het blokkenpatroon van vlakke groene
velden, met de silhouetten van de
melkkoeien. De levendige, opvallende
kleuren van de “impérios” (kapellen)
steken af tegen de witte huizen.
Het gelach en de pirouetten van jongens
die hun vaardigheden tonen bij
de “tourada à corda”, een soort
stierengevecht. De vredige uurtjes van
een partijtje golf tussen de uit Japanse
afkomstige cederbomen.
Vormen, kleuren en geuren van de
toeristische caleidoscoop die Terceira is.
Waar het heden en verleden hand
in hand gaan voor een perfecte
en heerlijke vakantie.
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ANGRA DO HEROÍSMO,
STAD OP DE WERELDERFGOEDLIJST
Als eerste voorbeeld van Europese
stedenbouw van de 16e eeuw in het
midden van de Atlantische Oceaan,
is Angra do Heroísmo

op de Werelderfgoedlijst geplaatst.
Vanwege straten die de architectuur
bewaren van lang vervlogen tijden.
Vanwege de kerken, paleizen en musea
en de dikke muren van het fort dat ooit
de stad en de haven verdedigde tegen
aanvallen van zeerovers.
Na het bekijken van al het moois dat
Angra do Heroísmo te bieden heeft,
is het ook zeker de moeite waard
een bezoek te brengen aan het oude
historische centrum van Praia da Vitória.
Bewonder de gotische kerk van
São Sebastião, gebouwd door de eerste
bewoners, de prachtige herenhuizen,
kerken en kapelletjes van São Carlos,
Fontinha, São Brás en Lajes en de
meesterwerken van volksarchitectuur,
de “impérios”, gewijd aan de cultus
van de Heilige Geest.
WANDELEN, ONTDEKKEN...
EN GOLFEN
Terceira biedt meer dan historie
en monumenten alleen. Het eiland kent
ook prachtig natuurschoon, waar het
een lust is om te wandelen. Bergen
die horizonten van bloeiende velden,

verre zeeën en mooie luchten onthullen.
De bijzondere “Caldeira de Guilherme
Moniz”, een vulkaankrater met een
omtrek van 15 km. De grotten van Algar
do Carvão met het feeërieke spektakel
van door lava gevormde stalactieten
en stalagmieten
Bloemen omzomen het veld dat
golfers uitdaagt voor een partijtje golf.
Het kosmopolitische karakter van
Terceira is te danken aan de twee
jachthavens, waar oceaanjachten
uit de hele wereld aanmeren tijdens
hun Atlantische oversteek. De zee, rijk
aan vis, is een paradijs voor vissers.
Duiken, surfen, windsurfen, zeilen zijn
sporten die op het eiland worden
beoefend. En voor wie van zwemmen
houdt, kan op Terceira terecht in een
van de zwembaden die door de werking
van de zee aan de kust gevormd zijn.
EEN EILAND DAT ALTIJD
IN FEESTSTEMMING IS
Terceira is van mei tot september één
groot feest van kleur en eeuwenoude
tradities. Tijdens de feesten ter ere
van de Heilige Geest vindt in elk dorp

terceira

1

2

3

4

een ceremonie plaats, waarbij telkens
de “imperador” van betreffend dorp
wordt gekroond. Deze feestelijke
ceremonies worden afgesloten met
feestmalen waar rijkelijk gegeten
en gedronken wordt. Ook de moeite
waard is het Sanjoanina-feest met zijn
interessante etnografische optocht.
En steeds weer de enthousiaste menigte
die komt kijken naar de vaak zeer
vermakelijke capriolen van de “tourada
à corda”, een stierengevecht op straat,
waarbij de stier aan een lang stuk touw
vastzit.
Feestvieren betekent lekker eten.
De traditionele keuken is beroemd om
het exotische aroma van de alcatra, –
een stoofvleesgerecht dat rijk
is kruiden–, om de bloedworst en om de
inktvisgerechten. De zoete nagerechten
zijn talrijk en heerlijk. En de maaltijd
is niet volledig zonder een glaasje
Biscoitos-wijn. Een klein wijnmuseum
op het eiland vertelt het verhaal achter
deze wijn.

Hoofdafbeelding: Angra do Heroísmo
1. Heilige Geest “Kapel” (Praia da Vitória)
2. Algar do Carvão (Grot)
3. Festival “Sanjoaninas”
4. Landschap van Terceira
Altares
Raminho

Quatro
Ribeiras
Biscoitos

Vila Nova
Agualva

Serreta
Serra de
Santa Bárbara

Algar
do Carvão

Lages
São Brás
Fontaínhas

PRAIA DA VITÓRIA

Doze Ribeiras
Santa Bárbara

Serra do Cume

Serra do Moirão
São
Bartolomeu
Posto Santo
Ribeirinha
Cinco Ribeiras
Terra Chã
São Mateus
da Calheta

Cabo da Praia
Fonte
do Bastardo

São Sebastião
Porto Judeu
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graciosa
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Hoofdafbeelding: Dorp Santa Cruz
1. Windmolen
2. Caldeira (Grot)
3. Dorp Praia (São Mateus)

graciosa
SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Guadalupe
Vila da Praia

Een enorme grot in de schoot
van moeder aarde. Wijngaarden tussen
muurtjes van zwart steen. Het witte
silhouet van een tegen de blauwe lucht
afstekend molentje. Het rustige leven,
ver weg van de jachtige wereld,
dat volgens de seizoenen verloopt.
Dit is het universum van Graciosa,
het kleine, met wit schuim omgeven
eilandje. Waar elke vakantiedag nieuwe
energie en rust brengt.
VAN DOOR MUURTJES OMSLOTEN
WIJNGAARDEN TOT KUNSTSCHATTEN
Het eiland Graciosa verkennen betekent
wandelen door een groen lappendeken
van kleine wijngaarden, omzoomd door
muurtjes van opgestapelde lavastenen.
Beklim afgeronde bergen om van

Luz

de uitzichten te genieten. Bewonder
de weelderige vegetatie van Caldeira,
waar de Furna do Enxofre toegang biedt
tot het binnenste van een gedoofde
vulkaan met een geheimzinnig
ondergronds meer. En ontdek, langs de
gehele kust, diepe baaien en dromerige,
kleine eilandjes.
De straten met witte huizen van het
dorp Santa Cruz voeren u paar honderd
jaar terug in de tijd. In de parochiekerk
zijn zestiende eeuwse panelen te
bewonderen. Dit zijn waardevolle
werken uit de Portugese schilderkunst.

Waar wijngaarden zijn is wijn...
en de witte en rode wijnen van Graciosa
zijn uitstekende begeleiders van verse
vis, schelpdieren en vlees uit de lokale
keuken. Ter afsluiting van de maaltijd
gaat er niets boven traditionele
zoetigheden en een glaasje aguardente,
welke is bereid in oude koperen
distilleerketels.
Een vakantie op Graciosa
is ongecompliceerd, gezond
en rustgevend. Bij vertrek heeft men het
gevoel een wereld achter te laten waar
de tijd heeft stilgestaan.
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são jorge

são jorge
Ponta dos Rosais

Rosais
Santo Amaro

Het groen, het immense groen dat dalen
en bergen bedekt in een oneindige
kleurschakering. In de verte het eiland
Pico en de gelijknamige berg. De bijna
loodrechte rotswanden die in zee
duiken. De rust van de grote open
ruimte, waar slechts vogels zingen
en wouwen schreeuwen. Dit is het
landschap van São Jorge, een reusachtig
schip van steen voor eeuwig verankerd
in de blauwe zee.
Een vakantiebestemming die dicht bij
de Natuur staat.
HET EILAND VOOR
NATUURLIEFHEBBERS
Een pad slingert door weilanden en
bossen omhoog naar de Serra do Topo.
Een ander pad daalt af naar de Fajã de
Santo Cristo, een lapje grond aan de
voet van de hoge kliffen met een kleine
meertje aan zee. Prachtige wandelingen
over paden die nog altijd gebruikt

Fajã do Ouvidor

VELAS
Norte Grande
Urzelina
Manadas

Fajã dos Cubres
Norte Pequeno
Fajã da Caldeira
de Santo Cristo
CALHETA

Ribeira Seca

Fajã dos Vimes

Ponta
do Topo
Santo Antão

worden door de boeren die de 'fajãs',
de kleine stukjes land aan zee, bewerken
en die hun vee op de met mals gras
bedekte hellingen laten grazen.
De fleurige dorpjes van São Jorge
liggen, als witte stipjes in een idyllisch
landschap, vlak aan zee of boven op de
kliffen. Hier en daar zijn kleine fabriekjes
waar men kan zien hoe van de dikke
volle koeienmelk, grote kazen worden
gemaakt. Deze kazen, die een uitstekend
begin van iedere maaltijd vormen,

Topo

hebben het eiland zijn bekendheid
gegeven.
Een rondreis over São Jorge is een reis
vol ontdekkingen. Betoverende
landschappen die ons terugvoeren naar
de oorspronkelijke wereld. Op oude
houten weefgetouwen geweven wollen
dekens met oeroude patronen. De door
vulkaanuitbarstingen bedolven
kerktoren. Wat blijft is de wens terug
te keren, de wens opnieuw de rust
te ervaren.

pico

Alles op het eiland is groots. De berg die
oprijst uit zee en tot aan de wolken reikt.
De heldhaftige gevechten van de
fragiele walvisjagers met de machtige
potvissen die streden om de
waardevolle olie. De mannen die een
titanenstrijd leverden om de zwarte lava
te veranderen in huizen, wijngaarden
en landbouwgrond.
Met een bezoek aan Pico dringt
u een wereld binnen die in de loop
der eeuwen is opgebouwd door
walvisjagers, landbouwers en vissers.
Een vakantie op een eiland gekenmerkt
door het contrast tussen aan de ene kant
de kale hellingen van een oude vulkaan
en aan de andere kant de zoete vijgen
en druiven, adembenemende
vergezichten en knusse dorpjes hoog
boven zee.
WITTE EN ZWARTE HUIZEN TUSSEN
DE BOMEN
De langs de kust verspreid gelegen
dorpjes op Pico, genesteld tussen

het frisse groen van vegetatie
en wijngaarden, hebben een heel eigen
karakter. Het eiland kenmerkt zich door
de met donkere lavablokken gebouwde
huizen; de vele bloemen in potten en
tuinen; de kleine havens waar kleurrijke
vissersboten dobberen op de golven;
de bescheiden bedevaartskapel op de
top van een heuvel aan zee.
Lajes, São Roque, Madalena zijn drie
eeuwenoude dorpen waar de historie en
kunst hun sporen hebben achtergelaten.
Breng een bezoek aan dorpjes
als Calheta de Nesquim, São João,
São Mateus, Ribeirinha met hun kerken,
naar zee aflopende straatjes en hoekjes
waar de huizen als het ware
met de wijngaarden versmelten.
WALVISJAGERS EN POTVISSEN
Tot eind 19e eeuw kwamen
Amerikaanse walvisvaarders naar Pico
om op potvissen te jagen en om
harpoeniers te werven. Later werd
er met behulp van ranke roeiboten vanaf

het eiland op walvissen gejaagd.
Een strijd tussen mens en dier die maar
al te vaak in tragedie eindigde.
Vandaag de dag heeft Pico zich
op vredige wijze hersteld van de
walvisvaarttraditie. Twee musea
vertellen de geschiedenis van de
walvisvaart en tonen allerlei door
zeelieden vervaardigde
kunstvoorwerpen gemaakt van tanden
en botten van potvissen. De ideale plek,
beroemd in de gehele wereld, om grote
walvisachtigen te bewonderen.
Het aanbod omvat tochtjes van een paar
uur tot meerdaagse excursies met een
wetenschappelijke en ecologische
invalshoek.
WIJNGAARDEN BEHORENDE
TOT HET WERELDERFGOED
Eerst braken de mannen de harde korst
van lava. Vervolgens bouwden zij
muurtjes met de uitgehakte stenen
en plantten in de kleine cirkels met
vruchtbare aarde wijnstokken aan.

pico
MADALENA

Bandeiras

Santa
Luzia

Santo António
SÃO ROQUE DO PICO

Conceição Velha

Candelária

Pico

São Mateus
São Caetano

EEN EILANDBERG OM TE VERKENNEN
Pico is een paradijs voor
natuurliefhebbers. Prachtige routes
langs de kust, glooiende hellingen en de
weidse, groene hoogvlakten doorspekt
met kleine vulkanen. Klim naar de top
van de vulkaan Pico (2.351m) of daal
af in de diepte om de lavatunnels
te verkennen. Ga op zoek naar vogels

Ribeirinha

Lagoas
Caldeiras

São João
Ribeiras
LAJES DO PICO

Op deze wijze, in een krachtinspanning
van eeuwen, ontstonden
de wijngaarden van Pico. Een uniek
landschap dat met recht een plaats heeft
gekregen op de Werelderfgoedlijst.
Een bezoek aan de wijngaarden van
Pico voert door een labyrint van zwarte
muurtjes, waar het groen van de
wijnranken over heen gluurt.
Langs de in de lava uitgeslepen
karrensporen van de ossenwagens
die de druiven vervoerden naar de aan
zee gelegen wijnkelders. Herleef de
geschiedenis van een bescheiden
en volhardend volk.

Santo
Amaro

Prainha

en de bijzondere vegetatie. Geniet van
de weidse vergezichten over de blauwe
zee en de nabijgelegen eilanden Faial,
São Jorge en Graciosa.
WIJN EN KANT ALS SOUVENIR
De witte “Verdelho” wijn van Pico,
die reeds maaltijden van koningen
en tsaren begeleidde, is een genot voor
de wijnliefhebber. Neem, om met plezier
aan uw droomvakantie op Pico terug
te denken, een paar flessen van deze uit
lava geboren wijn als souvenir mee naar
huis. Ook leuk als souvenir zijn
de kunstige miniaturen van roeibootjes
en landbouwwerktuigen,
de voorwerpen gemaakt
Van walvisbotten en het door behendige
vrouwenhanden vervaardigde fijne
kantwerk.

Piedade
Calheta
de Nesquim

faial

Een spannend gevecht met een zwarte
marlijn. Gezellige uurtjes in het café
waar de bemanningen van jachten uit
de hele wereld samenkomen.
De geheimen van de vulkanische
grotten waar scholen kleurige vissen
schuilen. Allemaal facetten van Faial
voor een actieve vakantie. Facetten
die goed samengaan met het wit
van de huizen van Horta, een stad vol
romantiek en avontuur. Groene heuvels
en pittoreske rode molens.
Het aanstekelijke ritme van een leven
Vol rust en vrolijkheid en een vleugje
kosmopolitisme.
EEN BLAUW EILAND MET VEEL GROEN
Faial is een aquarel met twee
overheersende kleuren. Het frisse groen
van het gras en het donkergroen
van de bossen met Japanse ceders.
Het kilometers lange blauw van
hortensia's dat afsteekt tegen de velden
en versmelt met de lucht en de zee.
En om het bijna paradijselijke plaatje
compleet te maken, de intense kleuren

faial
Cedros
Salão

Vulcão
dos Capelinhos

van het donkergrijze vulkanische as van
Capelinhos, waar na zoveel jaren nog
steeds geen planten groeien.
Het eiland Faial nodigt uit tot het
maken van wandelingen door het
idyllische landschap. Een wandeling naar
de top van de Caldeira, die een grote en
poëtische mosgroene krater verborgen
houdt. De schoonheid van het palet aan
kleuren in allerlei schakeringen
van zonsopgang tot zonsondergang,
van het majestueuze profiel van de berg
van Pico. En, op zomerdagen, zonnen
op het gele zandstrand.
DE STAD WAAR MEN NOOIT
MEER WEG WIL
Straten vol witte, goed onderhouden
huizen, pleinen met fleurige parkjes.
De klokkentorens van de kerken die
kunstschatten herbergen. Musea die
waardevolle objecten, vervaardigd
van potvistanden en de flinterdunne
strookjes houtpulp van de vijgenboom,
tentoonstellen. De donkere muren
van een oud fort dat weerstand bood

Praia do Norte
Caldeira
Capelo
Flamengos

Pedro Miguel
Praia
do Almoxarife

HORTA

Castelo Branco
Feteira

aan zeerovers. De gracieuze vormen van
een brede straat aan zee. Dat is Horta,
stad die met een lach bezoekers welkom
heet. Waar de dagen anders smaken.
DE MOOISTE GEKLEURDE
VLOOT VAN DE WERELD
De jachten komen uit alle hoeken van
de wereld. De bemanning, gefascineerd
door Faial, blijft dagen, weken of zelfs
maanden. Uren vol gezelligheid worden
doorgebracht in het beroemde Café
Peter. Voordat men weer vertrekt laat
de bemanning van elk jacht
op de havenmuur een muurschildering
als aandenken na. Een ware regenboog
van kunst en verbeelding.
De jachthaven van Horta is tevens

vertrekpunt van excursieboten,
waarmee u in de voedselrijke wateren
rond de eilanden Faial, Pico en São Jorge
op zoek kunt gaan naar de grote
zoogdieren van de zee en speelse
dolfijnen.
Ook sportvissen en onderwatersport
behoren tot de activiteiten die op Faial,
de watersportbestemming
van de Azoren, aangeboden worden.
Hoogtepunt is de “Week van de Zee”
in de maand augustus.
De feestelijkheden, die onder andere
regatta’s en wedstrijden met roeibootjes
van walvisjagers omvatten, zorgen voor
een feestelijke stemming in de gehele
stad.

flores

flores
Ponta Delgada
Cedros
Fajã Grande
SANTA CRUZ
DAS FLORES

Caldeiras
Fajãzinha

Caveira
Caldeiras
Rocha dos Bordões
Lajedo

Flores is Natuur in haar oorspronkelijke
overdaad. Hoge, puntige bergen
en heuveltjes die steil aflopen naar zee.
Zeven spiegelgladde, blauwe meren
die als juwelen glinsteren in het groen
van de omgeving. Het constante geruis
van de watervallen die van de hellingen
af richting zee stromen. En, bovenal,
het bonte palet aan kleuren van de vele
bloemen die het hele eiland bedekken.
EEN VERKWIKKENDE VAKANTIE
TUSSEN DE BLOEMEN
De schoonheid van het landschap
van Flores nodigt uit tot het maken
van heerlijke wandelingen langs hagen

van hortensia’s die het eiland blauw
kleuren. Er is zoveel te zien en te
bewonderen. Van de vloeibare spiegel
van de meren diep in de groene
vulkaankraters tot de reusachtige
basaltzuilen van Rocha dos Bordões.
En niet te vergeten, de vergezichten over
land en zee, het zingen van de vogels
en de bijzondere flora.
Duik in een zee rijk aan vis tussen
veelkleurige rotsen; ga vissen op forel
in de rivieren of ga zwemmen in de door
de zee in lava uitgehouwen zwembaden.
Activiteiten die uw vakantie meer kleur
en invulling geven. Breng een bezoek
aan de stadjes Santa Cruz en Lajes,

Lomba
Fazenda das Lajes
LAJES DAS FLORES

waarvan de ontstaansgeschiedenis
terugvoert naar de tijd van de eerste
bewoners in de 15e eeuw. Of bezoek een
van de vele, in dalen verstopte of hoog
op de kliffen gelegen, pittoreske dorpjes
als Fajãzinha en Fazenda das Lajes.
Of u nu een actieve of een rustig
vakantie wenst, met een vakantie
op Flores doet in ieder geval nieuwe
energie op. Het eiland nodigt u uit
de Natuur opnieuw te ontdekken.

corvo

Witte huizen hoog boven een ravijn
aan zee. Blauwe meren diep onderin
de uitgestrekte kraters. Groene
landschappen. Een bevolking
die vasthoudt aan eeuwenoude tradities.
De charmes van Corvo, een stipje
midden in de Oceaan. Waar we
terechtkomen in een bijna vergeten
wereld, welke bewaard is gebleven door
de geïsoleerde ligging. Een ervaring
die u nooit zult vergeten.
HET EILAND VAN DE EEUWIGE RUST
Wie slechts enkele uren de tijd heeft,
leert Corvo het beste kennen door een
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bezoek te brengen aan het dorp en zijn
huizen met kleurig versierde kozijnen.
Breng een bezoek aan de eenvoudige
kerk met haar waardevolle Vlaamse
beeld uit de zestiende eeuw.
Beklim de Monte Gordo om het uitzicht
op de kratermeren, – doorspekt met
eilandjes –, van Caldeirão
te bewonderen. Vergaap u aan
de adembenemende vergezichten over
zee en het zicht op het vlakbij gelegen
eiland Flores.
Wie de intimiteit van het bestaan
van de eilandbevolking wil meemaken,
moet minstens twee, drie dagen of zelfs

corvo
VILA NOVA DO CORVO

corvo

Caldeirão

1

2

een week blijven. Om de oprechte
hartelijkheid van de bevolking
te ervaren. Om met de molenaar mee
te gaan naar de molens met witte zeilen.
Om de vissersboten in het zwakke licht
van de dageraad te zien vertrekken.
Om het rustige werktempo
van de landbouwers en herders
te ervaren. En om uiteindelijk uitgerust
terug te keren van uw verblijf bij een
kleine gemeenschap, van wiens
eenvoudige levensstijl u deelgenoot
bent geweest

3

Hoofdafbeelding: Caldeirão (krater)
1. Vila Nova do Corvo
2. Boeren op het land
3. Monte Gordo
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kleine azoren gids
van onderwatersport.
De Azoren kent het hele jaar door
een gematigd klimaat zonder grote
temperatuurschommelingen.
De temperatuur schommelt tussen een
gemiddelde minimumtemperatuur per jaar
van 14° C en een aangename 24,8° C
(half augustus). De gemiddelde
watertemperatuur, onder invloed
van de Golfstroom, ligt het hele jaar tussen
de 16° C en 22° C.
De Azoren tellen ruim 240.000 inwoners
(stand 2001)

De tientallen natuurreservaten, beschermde
landschappen, parken en recreatiebossen
verspreid over de negen eilanden, tonen
aan dat de regionale regering groot belang
hecht aan het behoud van de ecosystemen
van de gehele eilandengroep. Dit is dan ook
de reden waarom de Azoren in het kader
van de uitreiking van de Europese Prijs voor
Toerisme en Milieu met een eervolle
vermelding werden beloond..

De ongeveer 60 endemische vaatplanten,
waarvan velen worden beschouwd als een
relict uit de tijd van de Tertiaire laurierbossen
(”laurissilvas”), maken van de Azoren
een voor de plantenliefhebbers interessante
natuurlijke botanische tuin.
De endemische ”cedro-do-mato” (letterlijk:
bosceder), struikheide, Ierse heide, ”uva-da-serra” (grootbladige bosbes), ”pau branco”
(letterlijk: wit hout (Picconia azorica),
”gingeira brava” (een soort wilde kers),
duindoorn, ”vinhático” (Persea indica),
”tamujo” (Myrsine africana) zijn enkele lokale
soorten die op de eilanden voorkomen.
Vanaf de komst van de eerste bewoners
in de 15e eeuw zijn andere planten, voor
voedsel, houtproductie of vanwege
de voorkeur van de Azorische bevolking voor
kleurrijke bloemen, op de eilanden
geïntroduceerd.

Van alle dieren op de Azoren spreken
de vogels het meest tot de verbeelding.
In het bijzonder de endemische ”priôlo” –
de azorengoudvink – (Pyrrhula murina),
de wouw, de merel, de Scopoli’s
pijlstormvogel, de houtduif, de grote stern
en de Dougalls stern.
De wateren rondom de Azoren,
Met honderden soorten vis en schelpdieren,
de grote walvisachtigen en de dolfijnen,
zijn een levend aquarium voor beoefenaars
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De vulkanische oorsprong en de ontwikkeling
gedurende vele millennia hebben van
de Azoren een waar openluchtmuseum
van vulkanische verschijnselen gemaakt.
De afgeronde vormen van de calderas – vaak
gevuld met water–, de grotten en spelonken,
ontstaan door vulkaanuitbarstingen, de
zwarte lavavelden, het eruptiemateriaal zoals
het glimmende obsidiaan en het vederlichte
puimsteen, de stoom van fumarolen.

Uit de tijd van de eerste bewoners resteren
nog slechts enkele kerken als stille getuigen.
De 16e en 17e eeuw waren een periode
van grote bouwactiviteit op de eilanden.
Uit die periode zijn interessante voorbeelden
van volkskunst, militaire en religieuze kunst
te bewonderen. Met name interessant zijn
De voorbeelden van de barokke bouwkunst,
die op de eilandengroep specifieke
kenmerken vertoont door het gebruik van
lokale materialen en uiteraard ook vanwege
de grote afstand van de eilanden ten opzichte
van de culturele centra van Europa.
Angra do Heroísmo (op het eiland Terceira)
is de eerste Atlantische stad gebouwd
volgens de stedenbouwkundige regels van
de 16e eeuw. Deze stad, met een groot aantal
waardevolle historische gebouwen,
zoals kerken, paleizen en een fort, staat
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.
Het Wijnbouwgebied van het eiland Pico
(989 ha) staat eveneens op de
Werelderfgoedlijst. Dit wijnbouwgebied
is aangelegd op oude lavavelden.
Deze in de loop der eeuwen met de hand
aangelegde wijngaarden worden beschermd
door een imposant netwerk van steen voor
steen opgebouwde muurtjes.
De musea voor kunst en voor volkskunde
en de volksarchitectuur van ieder eiland
maken deel uit van het regionale cultureel
erfgoed en geven inzicht in de geschiedenis
en levenswijze van de bewoners
van de Azoren door de eeuwen heen.

Qua landschap en charme verschillen alle
negen eilanden van elkaar. Toch zijn er ook
overeenkomsten, zoals het alom aanwezige
groen, de vele bloemen en de vulkanische
verschijnselen die op enkele eilanden
prachtige meren, diep verscholen in calderas
en kraters, hebben gevormd. Op andere
eilanden hebben zich door deze
verschijnselen mysterieuze grotten,
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spelonken en lavatunnels gevormd en zelfs,
zoals op het eiland Pico, een imposante berg.
Met een bezoek aan de Azoren dringt
u een wereld binnen waar de Natuur zich
in al haar schoonheid openbaart en waar
u zich nauwelijks bewust bent
van de menselijke aanwezigheid.

Moderne congrescentra met een capaciteit
tot 850 personen op de eilanden São Miguel
en Terceira, in samenwerking met 3- en 4sterren hotels en dienstverlenende instanties
op het gebied van evenementorganisatie,
plaatsen de Azoren op de internationale
kaart van congresbestemmingen.
Naast bovengenoemde congresfaciliteiten,
beschikken ook de overige eilanden over
accommodatie en voorzieningen voor
vergaderingen, seminars en incentive
in een unieke entourage.

Liefhebbers van actieve vakanties treffen
op de Azoren, naast de buitengewone natuur,
de voor de uitoefening van hun favoriete
sport benodigde voorzieningen aan.
Golfterreinen, tennisbanen, wandeltochten,
paardrijtochten, tochten per fiets, scooter
of 4x4, berg- en klimsport, speleologie
en parapenten maken het mogelijk om elke
dag wat anders te ondernemen.
De Azoren en de zee zijn zelfs in sport
onafscheidelijk. Jachten uit de hele wereld
leggen aan in de havens van de eilanden
Faial, São Miguel en Terceira voor een bezoek
aan de eilandengroep of om de Atlantische
Oceaan over te steken. Dankzij het stijgende
aanbod van toeristische boottochtjes of door
zelf een zeiljacht of motorboot te huren met
of zonder bemanning, heeft
u de mogelijkheid om de eilandengroep
vanaf het water te ontdekken. Duiksport,
sportvissen, surfen en windsurfen zijn enkele
andere sporten die beoefend worden
op de Azoren..
(Raadpleeg voor meer informatie over
actieve vakanties het hoofdstuk over “Actieve
Vakanties op de Azoren” op de volgende
pagina).

De godsdienstigheid van de bevolking
van de Azoren uit zich in allerlei feesten,
die de devotie en de kleurrijke tradities
uit het verleden vasthouden. De meest
betekenisvolle is wel het feest van de Heilige
Geest, waarvan de oorsprong terugvoert naar
de Middeleeuwen. Dit feest, dat op alle
eilanden gevierd wordt in de periode mei tot

september, biedt de plaatselijke bevolking
gelegenheid tot verbroedering.
De feestkalender van de Azoren begint
met de vermakelijkheden van Carnaval
(op Graciosa en Terceira).
Op de vijfde zondag na Pasen vindt de
belangrijkste religieuze gebeurtenis plaats:
het Feest van ”Senhor Santo Cristo dos
Milagres” (Heilige Christus van de Wonderen)
in Ponta Delgada op São Miguel.
In juni herleven oude agrarische
ambachten in een etnografische optocht
ter gelegenheid van het Sanjoanina Feest
”Festas Sanjoaninas” (Angra do Heroísmo –
Terceira).
De belangrijkste feesten in juli zijn
De Culturele Week van het Zeil (op São Jorge),
het Feest van de Emigrant (op Flores) en het
Feest van ”Santa Maria Madalena” (op Pico).
Augustus is zonder twijfel dé feestmaand
van de Azoren. Het ene feest volgt op het
andere: het festival van Cais de Agosto
(São Roque – op Pico), het feest van Praia
da Vitória (op Terceira), de Week van de Zee
(Horta – op Faial), het Festival ”Maré de
Agosto” (op Santa Maria) en tot slot, de Week
van de Walvisvaarders met een kleurrijke
kanoregatta (Horta – op Faial en Lajes –
op Pico).

De vele traditionele recepten van de
Azorische keuken zijn een genot voor wie
Van lekker eten houdt. Voor wie van heerlijke
verse vis houdt, zijn de Azoren een waar
paradijs. Als nagerecht kan men kiezen uit
een groot aantal verschillende zoetigheden
en goede kazen, – met name die van het
eiland São Jorge –, zoete sappige ananas,
tropische passievrucht en geurige thee van
het eiland São Miguel.
De witte en rode wijnen, de ”aguardente”
(brandewijn) van het eiland Graciosa, de
”Verdelho do Pico”, een witte droge wijn
van het eiland Pico en de Biscoitos-wijn
van Terceira zijn verplichte onderdelen
van uw gastronomische reis door de Azoren.

Door het gebruik van lokale materialen
houden de ambachtslieden op de Azoren
eeuwenoude tradities levend. Van kleurrijk
keramiek tot het fijne borduur- en kantwerk,
van voorwerpen gemaakt van de botten van
potvissen tot de fragiele bloemen gemaakt
van visschubben, van de kunstwerkjes
gemaakt van flinterdunne reepjes hout(pulp)
van de vijgenboom en hortensia tot dekens
geweven op handweefgetouwen.
En laten we de miniatuurtjes van de ranke

kano’s van de walvisvaarders en oude
dagelijkse gebruiksvoorwerpen, de typische
gitaren die de feesten opvrolijken
en de voorwerpen gemaakt van zwart basalt
niet vergeten.

Meer dan 70 comfortabele hotels verspreid
over de verschillende eilanden heten de
toeristen van harte welkom. Dit ruime aanbod
biedt u volop keuze om een hotel te kiezen
dat het meest voldoet aan uw wensen. Alleen
Corvo beschikt slechts over één pension.
Het accommodatieaanbod wordt nog
verder vergroot door de meer dan 60
landelijke overnachtingsmogelijkheden
('turismo rural'), die u een comfortabel verblijf
in familiale sfeer bieden.

Naast de lijndiensten tussen de Azoren en het
vasteland van Portugal (de eilanden Faial,
Pico, Santa Maria, São Miguel en Terceira)
en Madeira (het eiland São Miguel), worden
er vanuit Europa (Duitsland, Denemarken,
Spanje, Finland, Noorwegen, Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland) en vanuit
Noord-Amerika (Canada en USA)
ook vluchten uitgevoerd op São Miguel.
SATA Air Açores onderhoudt
De vliegverbindingen tussen de negen
eilanden van de Azoren onderling.

Er zijn bootverbindingen van en naar ieder
eiland van de Azoren. De meeste
bootverbindingen worden onderhouden
met de vijf eilanden behorende
tot de centrale eilandengroep.

Op ieder eiland, met uitzondering van Corvo,
zijn regelmatige busverbindingen en taxi’s.
Een auto zonder chauffeur kan op de acht
belangrijkste eilanden gehuurd worden.
Een toeristisch bezoek over het eiland
Corvo geschiedt per auto.

Lichte en luchtige kleding, en een of twee
wollen kledingstukken voor de frissere
avonden, volstaat in de meeste gevallen
gedurende het gehele jaar. Een regenjas
wordt aanbevolen, met name in de maanden
oktober tot en met april. In die periode valt
De meeste regen, meestal gevolgd door
lange zonnige perioden.
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actieve vakanties op de azoren
– praktische handleiding
JACHT
De door de eerste bewoners meegebrachte
konijnen hebben zich enorm snel
voortgeplant. Dit is dan ook de reden waarom
er jaarrond vrij op konijnen gejaagd mag
worden op Flores, Pico, São Jorge en Terceira.
Met een jachtvergunning is het ook
toegestaan om op rotsduiven, watersnippen,
houtsnippen en kwartels.
BOOTTOCHTEN
Door een motorboot of een zeilboot te huren,
met of zonder bemanning, of door mee te
gaan op een bootexcursie, kunt u de wateren
rond de gehele eilandengroep verkennen en
met eigen ogen het prachtige, groene profiel
van de eilanden in de blauwe oceaan
aanschouwen.
GOLFSPORT
Het zachte klimaat gedurende het gehele jaar,
de groene grasvelden en de vele bloemen
zijn geschenken van de natuur die van de
Azoren een perfecte golfbestemming maken.
Op São Miguel en Terceira zijn golfterreinen.
PAARDRIJTOCHTEN
Dankzij maneges op Faial, São Miguel
en Terceira kunt u nieuwe energie op doen
met een paardrijtocht door het groene
en bloemrijke natuurschoon.
JACHTVAART
De Azoren zijn een internationaal bekende
bestemming voor jachten. De goed
uitgeruste jachthavens van Horta (op Faial),
Ponta Delgada,Vila Franca do Campo
(op São Miguel), Angra do Heroísmo en Praia
da Vitória (op Terceira) beschikken over alle
benodigde voorzieningen.
Elk eiland beschikt over havens die voorzien
zijn van alle faciliteiten.
DUIKEN EN ONDERWATEROBSERVATIE
De eilanden Faial, Pico, Santa Maria
en São Miguel beschikken over goede
faciliteiten op het gebied van duiksport,
inclusief de begeleiding door ervaren
en gediplomeerde duikers. Dankzij deze
voorzieningen is het mogelijk de schoonheid
van de vulkanische formaties
en de kleurenpracht van fauna en flora onder
water te aanschouwen.
OBSERVATIE VAN WALVISACHTIGEN
Potvissen, walvissen en dolfijnen,
aangetrokken door de voedselrijke wateren,
zijn al eeuwenlang vaste bezoekers
van de Azoren. U kunt deze mariene
zoogdieren observeren tijdens een paar

uur durende bootexcursie. Voor diegenen
die meer willen weten, bestaat
de mogelijkheid deel te nemen aan
meerdaagse excursies, waarbij ook
wetenschappelijke en ecologische
programmaonderdelen worden aangeboden.
SPORTVISSEN
De overvloed aan vissen en de vele soorten,
waaronder enkele zeldzame of niet
in Europese wateren voorkomende soorten,
maken van de Azoren een paradijs voor
vissers.
”Big Game Fishing” ligt binnen handbereik,
met name vanuit de jachthaven van Horta
en Ponta Delgada, van een ieder wiens hart
sneller gaat kloppen bij het beoefenen
van deze sport en die de intense strijd durft
aan te gaan. In het verleden zijn
er al Europese en wereldrecords behaald met
”Big Game Fishing” vanaf de Azoren.
Ook vanaf de rotskust is het mogelijk
om goede vangsten te doen.
In de wateren van de vulkaanmeren
en riviertjes op Flores en São Miguel kan
gevist worden op forel en andere vissoorten.
TOCHTEN PER SCOOTER, BTT EN VTT
De schoonheid van de Azoren is
onweerstaanbaar en nodigen derhalve uit tot
het ontdekken van de verborgen geheimen
van het geaccidenteerde landschap.
Met een aan dit terrein aangepast
vervoermiddel wordt het ontdekken
een stuk gemakkelijker gemaakt.
WANDELTOCHTEN, VOGELKIJKTOCHTEN
EN FLORAWANDELINGEN
Gemarkeerde voetpaden leiden diegenen
die van wandelen houden langs vergeten
vulkaanmeertjes diep verstopt tussen
bomen, langs fantasievolle vulkanische
vormen in het landschap, door met bloemen
bezaaide dalen en naar onverwachte
vergezichten over land en zee.
Het observeren van vogels die het luchtruim
van de Azoren bevolken, biedt een andere
manier om het landschap van de Azoren
te ontdekken.
Voor wie geïnteresseerd is in zoölogie
en plantkunde, hebben de Azoren veel
te bieden: vijftien verschillende endemische
diersoorten, – waaronder de zeldzame
”priôlo” (azorengoudvink) –, en tientallen
endemische planten tezamen met vele
planten afkomstig uit de rest van de wereld.
En niet te vergeten, de mogelijkheid tot het
bestuderen van de ontwikkelingsstadia
van biologische gemeenschappen op recente
lavavelden.

Gespecialiseerde bedrijven kunnen
u bij deze activiteiten begeleiden.
SURFEN EN WINDSURFEN
Al 40 jaar lang maken surfers dankbaar
gebruik van de golven van de Azoren,
voornamelijk in de maanden augustus tot
en met april. Elk eiland, met uitzondering
van Flores en Corvo, heeft inmiddels zijn
eigen internationaal erkende surfplek.
Ook voor het beoefenen van andere actieve
watersporten, zoals windsurfen, zijn
er op de Azoren uitstekende mogelijkheden.
PARAPENTEN
Het reliëf en de vele kliffen van de eilanden
van de Azoren nodigen uit tot het maken
van prachtige vluchten zowel over zee als
over land.
VULKANISME
De vulkanische oorsprong
van de eilandengroep, gelegen op de plek
waar de Euraziatische, Amerikaanse
en Afrikaanse tektonische platen elkaar raken,
heeft geleid tot het ontstaan van een aantal
interessante vulkanische verschijnselen
die met name de geïnteresseerden
in vulkanologie en speleologie zullen
aanspreken.
De mooie vulkaanmeren, diep in de
calderas en vulkaankraters gelegen, zijn hét
toeristische symbool van de Azoren, maar
voor de echte liefhebber van vulkanologie
is er nog veel meer te zien: grotten,
spelonken, calderas, kraters, fumarolen,
lavastromen (lokaal “mistérios” genoemd)
en de overblijfselen van de recente
uitbarsting van de vulkaan Capelinhos,
waardoor een eilandje ontstond dat later
met Faial verbonden werd.
Voor speleologen is het afdalen
in de grotten en het verkennen van
kilometerslange grotten- en gangenstelsels,
een uitstekende gelegenheid om kennis
te maken met de betoverende wereld
van stalagmieten, stalactieten, pilaren
en andere ornamenten van vulkanische
oorsprong.
Deze activiteiten vinden plaats onder
begeleiding van gidsen.
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adres & contactgegevens
Meer weten over Portugal?
Bezoek de volgende website:
www.visitportugal.com
REGIONALE DIRECTIE VOOR HET TOERISME
VAN DE AZOREN (DRTA)
Rua Comendador Ernesto Rebelo, 14
9900-112 Horta – Faial
T +351 292 200 500 F +351 292 200 501/ 2
www.drtacores.pt
E acoresturismo@mail.telepac.pt
BUREAU VOOR TOERISME AZOREN
Largo Almirante Dunn
9500-292 Ponta Delgada
T +351 296 288 082 / 84 F +351 296 288 083
www.visitazores.org
E turismoacores@mail.telepac.pt
Afdelingen e Bureaus voor Toerisme
van de DRTA in de Azoren en Portugal:
Bureau voor Toerisme van São Miguel
Av. Infante D. Henrique
9500-150 Ponta Delgada
T +351 296 285 743 / 152 F +351 296 282 211
E info.turismo@drt.raa.pt
VVV kantoren:
Vliegvel
Aeroporto João Paulo II
9500-749 Ponta Delgada
T +351 296 284 569

TOERISTISCHE ONDERSTEUNING
IN PORTUGAL
Toeristische informatie (contactcentrum)
T +351 808 781 212
E info@visitportugal.com
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Furnas
R. Dr. Frederico Moniz Pereira
9675-055 Furnas
T / F +351 296 584 525

VVV São Jorge:
Rua Conselheiro Dr. José Pereira, 1-r/c
9800-530 Velas
T +351 295 412 440 F +351 295 412 491

Bureau voor Toerisme van Terceira
Rua Direita, 70 / 74
9700-066 Angra do Heroísmo
T +351 295 213 393 F +351 295 212 922
E turter@mail.telepac.pt

VVV Flores:
Rua Dr. Armas da Silveira
9970-331 Santa Cruz das Flores
T +351 292 592 369 F +351 292 592 846

VVV Terceira:
Aerogare Civil das Lajes
9760-251 Praia da Vitória
T +351 295 513 140 F +351 295 543 015
VVV Faial:
Rua Vasco da Gama
9900-117 Horta
T +351 292 292 237 F +351 292 292 006
VVV Santa Maria:
Aeroporto de Santa Maria
Apartado 560
9580 Vila do Porto
T +351 296 886 355 F +351 296 882 449
VVV Pico:
Rua Conselheiro Terra Pinheiro
9950-329 Madalena
T / F +351 292 623 524
E turismopico@hotmail.com

Icep | Portugal
Portugese Ambassade Economische Afdeling
Haagsche Bluf 63
2511 CP Den Haag
Nederland
T 0900-265 89 99
F +351 218 505 789
E info@visitportugal.com

VVV Graciosa:
Rua Castilho, 7
9980-360 Santa Cruz da Graciosa
T +351 295 712 509 F +351 295 732 446
Bureau voor Toerisme in Lissabon
Av. da República, 9 - 6º
1050-185 Lisboa
T +351 213 173 164 F +351 213 152 462
E acorescristina@sapo.pt
VVV Palácio Foz:
Praça dos Restauradores
1250-187 Lisboa
T +351 213 477 766 F +351 213 468 772
VVV Porto:
Rua do Bonfim, 163
4300-069 Porto
T +351 225 108 652 F +351 225 194 059

