AZORY i LIZBONA

Kraj: Portugalia
Liczba dni: 8
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/306/
Cztery tysiące kilometrów na zachód od Półwyspu Iberyjskiego, pośrodku Oceanu Atlantyckiego, wyrasta
archipelag dziewięciu wulkanicznych wysp, stawianych wśród najpiękniejszych krajobrazowo zakątków Europy. To
Azory! Odwiedźcie dwie z wysp, które zapewnią Wam cały wachlarz niezapomnianych atrakcji: wędrówkę tubą
wulkaniczną, podziwianie imponująco rozległego krateru, kąpiele w naturalnych basenach lawowych czy
obserwację wielorybów i delﬁnów. Po wszystkim zatrzymajcie się na chwilę w Lizbonie, by odkryć klimatyczne
dzielnice tego amﬁteatralnego miasta - niegdyś stolicy potężnego imperium, nad którym nigdy nie zachodziło
słońce. Boa viagem!

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZELOT NA AZORY
Wieczorny przelot z Warszawy do Ponta Delgada na wyspie São Miguel z przesiadką w Lizbonie. Lądowanie przed
północą, transfer do hotelu i nocleg.

2 DZIEŃ - SÃO MIGUEL: CZAS WOLNY
Po śniadaniu czas wolny w Ponta Delgada - stolicy wyspy São Miguel. Ponieważ pogoda na Azorach potraﬁ płatać
ﬁgle, może się zdarzyć, że jutrzejszy tour ze względu na kiepską prognozę pogody i warunków na oceanie zostanie
przełożony na dziś. Jeśli zaś dopisze Wam szczęście, macie cały dzień do dyspozycji według Waszego uznania – na
zakupy, degustacje, wycieczki piesze i rowerowe... Pomyślcie też o naszych atrakcjach dla chętnych.

3 DZIEŃ - SÃO MIGUEL: WALENIE I ZIELEŃ
Dzień pełen wrażeń rozpoczniecie rejsem, podczas którego będziecie wypatrywać wielorybów i delﬁnów, a także
żółwi i morskiego ptactwa. Mimo że natura nie daje żadnych gwarancji, rzadko zdarza się, by uczestnikom
wycieczki się nie poszczęściło. Jeszcze przed wyprawą biolog opowie Wam o gatunkach waleni występujących u
wybrzeży Azorów. Po lunchu serwowanym w lokalnej restauracji udacie się na odkrywanie skarbów wewnątrz
wyspy São Miguel. Jeepy zabiorą Was na wycieczkę po pierścieniu wokół Sete Cidades, z którego rozpościera się
wspaniały widok na niebieskie i zielone akweny wodne powstałe w kalderze. Jeśli fale będą odpowiednio niskie,
wykąpiecie się też w naturalnym basenie, w którym wodę podgrzewa lawa wydobywająca się ze szczelin.

4 DZIEŃ - TERCEIRA: CZAS WOLNY
Po śniadaniu wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Przelot na wyspę Terceirę na Azorach. Terceira zawdzięcza
swą nazwę historycznemu faktowi: spośród wszystkich wysp archipelagu została odkryta „trzecia” w kolejności
(port. „terceira”). Transfer do hotelu i czas wolny na piesze wędrówki.

5 DZIEŃ - TERCEIRA: WULKANICZNA WYSPA
Dziś czeka Was ekscytujący całodniowy tour z przewodnikiem wokół wyspy, podczas którego zachwycicie się
krajobrazem, tradycją i kuchnią Azorów. Najpierw zwiedzicie kolonialną starówkę miasta Angra do Heroismo z
dominującym nad nią ufortyﬁkowanym półwyspem Monte Brasil. Następnie ujrzycie osobliwy owoc twórczości
podwodnego wulkanu – wyspę Ilhéu das Cabras. Podczas wizyty w São Sebastião wstąpicie do najstarszego
kościoła na wyspie z freskami z 1500 roku. Później na kolana powali Was widok rozległego krateru wulkanu z Serra
do Cume. Podczas lunchu w kurorcie Praia da Vitoria skosztujecie regionalnych dań, po czym nastąpi kulminacyjny
punkt programu: zejdziecie do wnętrza wulkanicznej tuby w Algar do Carvão. Jeszcze rzut oka na fumarole (czyli
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dymiące otwory w ziemi) i naturalne baseny stworzone przez lawę, po których - na zakończenie wycieczki weźmiecie udział w degustacji lokalnych serów. Powrót do hotelu około 18:00.

6 DZIEŃ - LIZBONA: KRĘTE ULICZKI ALFAMY
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot z wyspy Terceira do Lizbony. Transfer z lotniska i zakwaterowanie w
hotelu w okolicach centrum. Popołudniu proponujemy spacer po amﬁteatralnym śródmieściu, odbudowanym po
wielkim trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Lizbonę w 1755 roku. Włócząc się po labiryncie wąskich i klimatycznych
uliczek Alfamy, możecie wdrapać się na któryś ze słynnych lizbońskich tarasów widokowych (zwanych miradouros),
z których roztacza się romantyczna panorama stolicy.

7 DZIEŃ - LIZBONA: IMPERIALNE BELEM
Po śniadaniu czas na zwiedzanie Lizbony we własnym tempie. Możecie odwiedzić portowe przedmieścia Belem,
skąd w epoce konkwisty oceanów statki pod portugalską banderą wypływały na odkrywanie Nowego Świata. Po
tamtym złotym okresie w historii Portugalii pozostało świadectwo w postaci majestatycznego Klasztoru
Hieronimitów oraz Wieży Belem – symbolu miasta.

8 DZIEŃ - WYLOT DO POLSKI
Transfer na lotnisko i wylot z Lizbony do Warszawy.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotniska w Portugalii
7 noclegów w hotelach lub apartamentach o standardzie 3*-4* ze śniadaniami (3 noclegi na wyspie
São Miguel, 2 noclegi na wyspie Terceira, 2 noclegi w centrum Lizbony)
wycieczka lokalna z przewodnikiem na wyspie São Miguel: rejs po Atlantyku z wypatrywaniem
wielorybów oraz tour 4x4 do Jezior Sete Cidades
wycieczka lokalna z przewodnikiem po wyspie Terceira (m.in Angra do Heroismo, krater Serra do
Cume, tuby w Algar do Carvão)
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 40 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
zestaw podróżnika

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych Warszawa-Lizbona-Ponta Delgada, Terceira-Lizbona, Lizbona-Warszawa od ok.
2300 PLN łącznie.
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, transportu lokalnego w miastach (taxi itp.)
pozostałego wyżywienia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN/os.
opcjonalnie: opieki pilota Kiribati Club
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