Azoren4kids

Vanaf
€ 730
p.p.
ONTDEKKING VAN HET EILAND SÃO MIGUEL

São Miguel is het decor voor een actieve vakantie
en het grootste eiland van de archipel.
Ontdek het eiland tijdens een jeepsafari, wandel en fietstocht en vaar
uit om walvissen te observeren!
Meer info bij uw reisagent of op www.imagine4kids.be

V.U.:ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 – b4, 8200 Brugge. Lic 7165

Dag 1 : Brussel - São Miguel
Bij aankomst in Ponta Delgada, transfer naar het hotel. Rest van de dag vrij om te ontspannen.
Dag 2 : Jeep safari naar Sete Cidades
Vertrek rond 9 uur voor een boeiende daguitstap naar het westelijke gedeelte van het eiland. Een tocht per jeep biedt de
mogelijkheid om de belangrijkste bezienswaardigheden te ontdekken zoals de enorme vulkanische krater (omtrek van
12km!) maar laat ook toe om de asfaltweg te verlaten op zoek naar schitterende uitkijkpunten. Lunch in een lokaal
restaurant in Lagoa. Op de terugweg via het Lagoa do Fogo (vuurmeer) is er een stop in Caldeira Velha, inclusief tijd om te
baden in de natuurlijke warmwaterbron. Aankomst in Ponta Delgada rond 17 uur.
Dag 3 : Whale watching
Dolfijnen en walvissen observeren is een fascinerende belevenis voor jong en oud! De oceaan rondom de eilanden heeft een
rijke fauna en er leven meer dan 24 soorten walvisachtigen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn er dagelijks 2
afvaarten. We kunnen niet garanderen dat u een walvis zal zien maar dolfijnen zijn er bijna altijd! Na een korte briefing ivm
de veiligheid en de verschillende diersoorten, varen we uit onder begeleiding van een ervaren schipper en bioloog.
Opmerking: excursie (±3u) niet geschikt voor mensen met rugproblemen en zwangere vrouwen.
Dag 4 : Vrije dag in Ponta Delgada
Vrije dag in Ponta Delgada, de belangrijkste havenstad van de Azoren. De stad werd oorspronkelijk bewoond door vissers die
aangetrokken werden door de beschutte baaien. Vandaag is het een dynamische stad met een bloeiend economisch en
cultureel leven. Bezoek zeker één van de mooie botanische tuinen die de stad rijk is.
Dag 5 : Wandeltocht
Boeiende wandelingen tussen de 5 en 15km met verschillende moeilijkheidsgraden. De smalle paden brengen ons naar
mooie en afgelegen plekjes terwijl we onderweg genieten van de unieke inheemse fauna & flora.
Halve dag excursie (zonder lunch): 3u30, waarvan ±2u30 wandelen, afstand: ±5km, moeilijkheidsgraad: gemakkelijk.
Dagexcursie (met picknick lunch): 6 à 7 uur, waarvan ±4 uur wandelen, afstand: ±11-15km, moeilijkheidsgraad: gemiddeld.
Dag 6 : Excursie naar de mystieke Furnas krater
Na een stevig ontbijt vertrek rond 9u naar Furnas waar we per kajak het grote meer, omgeven door groene en steile
hellingen verkennen. Na de lunch in een lokaal restaurant is er een fietstocht van 10km (±2 uur) in de omgeving van Furnas,
bekend om de stomende geisers en borrelende warmwaterbronnen. Aanbevolen leeftijd: minimum 6 jaar. Aankomst in
Ponta Delgada rond 16u30.
Dag 7 : Vrije dag in Ponta Delgada
Dag 8 : São Miguel - Brussel
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.
Opmerking
Inbegrepen excursies kunnen vervangen worden mits supplement. Op de vrije dagen kunnen er optionele excursies geboekt
worden zoals canyoning, rotsklimmen, paardrijden, zwemmen met dolfijnen of extra wandelingen.

Inbegrepen
- Overnachtingen in een familiekamer met ontbijt.
- Transfers van en naar de luchthaven.
- 3 dagexcursies met lunch: jeepsafari naar Sete Cidades,
Wandeltocht in Lagoa do Fogo en een halve dag whale
watching (zonder lunch).
- Excursie Funras (Kajak + Fietstocht)
Niet inbegrepen
- Vluchten: vraag naar onze beste beschikbare tarieven!
- Annulatieverzekering

De excursies zijn in internationale groepen met een
Engelstalige gids.

Periode 2018
02/02 – 15/03
16/03 – 24/05
25/05 – 30/09
01/10 – 31/10

Prijs p.p.
€ 730
€ 815
€ 920
€ 815

Extra bed 3de pax:
Extra bed 1ste & 2de kind 6-11j:
Extra bed 1ste & 2de kind 12j:
Half pension:
Half pension kind 3-12j:

€ 550
€ 190
€ 320
€ 170
€ 85

www.imagine4kids.be

