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AZOREN
Vulkanische archipel in de Atlantische Oceaan met schitterende wandelmogelijkheden
•
•
•

Beklim Pico, het hoogste punt van Portugal
Gigantische caldeiras gevuld met diepe meren
Gevarieerde wandelingen in een unieke setting

De Azoren is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan die uit 9 eilanden bestaat, waarvan we er tijdens
deze reis 4 bezoeken. Omwille van de desolate ligging kan je hier heel wat endemische planten en
boomsoorten terugvinden. Warmwaterbronnen, gigantische caldeiras gevuld met diepe meren en een grote
variëteit aan landschappen maken hier een unieke bestemming van.
We verkennen de eilanden op een actieve manier, iedere dag wordt er gewandeld, maar er wordt ook
voldoende tijd voorzien om te relaxen.
Wie wil kan een optionele excursie maken om walvissen te spotten, die op de Azoren veelvuldig
voorkomen.
We starten de reis op het eiland Faial, waar we vulkanische landschappen ontdekken die pas sinds 1957
zijn ontstaan na een vulkaanuitbarsting. Horta is een gezellige haven die onze uitvalsbasis vormt. Van
hieruit maken jachtboten vaak de oversteek van de Atlantische Oceaan.
São Jorge wordt gekenmerkt door de vele fajas en steile kliffen. We maken verschillende wandelingen op dit
eiland langs dichte begroeiing, langs flanken met zichten op de Atlantische Oceaan.
We verkennen het centrale hoogteplateau van Serra do Topo met kleine kustvlaktes en dorpjes.
Vaak hebben we zicht op de imposante vulkaan Pico.
Pico is genoemd naar de perfect gevormde vulkaan die met zijn 2351 meter het hoogste punt van de
Azoren vormt. Wie wil kan hier naar de top gaan, met schitterende panoramische zichten.
Op het eiland São Miguel ontdekken we de kraterlandschappen van Sete Cidades, bezoeken we
heetwaterbronnen, modderpoelen en minigeisers. We maken kennis met de steile rotskusten van de
zuidkust.
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Dag 1 - 04.09 Brussel – Lissabon - Horta
Vanuit Brussel vliegen we via Lisabon naar het eiland Faial. We komen toe in het gezellige havenstadje
Horta waar we drie nachten zullen verblijven.
De vele steegjes in de oude visserswijk en de jachthaven maken van Horta een aangename plek. Vanuit dit
stadje kan je de vulkaan Pico zien liggen. Het binnenland van Faial is zeer dun bevolkt.
’s Avonds eten we in één van de vele visrestaurants die je hier terugvindt.
Dag 2 - 05.09 Caldeira
We rijden via de flanken van de vulkaan omhoog tot aan de rand. We bevinden ons op 1043m hoog, de
zichten zijn fenomenaal, 400m lager zien we de krater liggen, die 1450m breed is. De wandeling gaat
langs de kraterrand, waarbij we voortdurend zicht hebben op de krater. De afdaling via de flank van de
vulkaan richting Capelo is geleidelijk en biedt geen echte moeilijkheden. Het eerste deel gaat door een
dicht bos, dat overgaat in een mooie levada tot we Cabeço dos Trinta bereiken, nabij Capelo gelegen.
Ons voertuig wacht hier op ons om ons terug naar Horta te brengen.
11 km – 4 u wandelen - 250m klimmen/ 600m dalen
Dag 3 - 06.09 Capelinhos
Het westelijke deel van Faial bestaat uit een vulkanisch gebied, Capelinhos geheten. Het is pas in 1957 op
deze manier ontstaan door een vulkaanuitbarsting. De mooie kleurschakeringen van de vulkanische as kent
geen begroeiing en bestaat uit desolate landschappen. We bezoeken de deels door as bedolven vuurtoren.
6 km – 3 u wandelen - 250m klimmen/ 450m dalen
Dag 4 - 07.09 Morro Grande
Na het ontbijt gaan we naar de haven van Horta waar we een ferryboot nemen naar São Jorge.
Onderweg worden hier vaak dolfijnen gespot. We komen toe in Velas, waar we de komende 6 nachten op
een rustige plek zullen verblijven. Morro Grande is een indrukwekkende rots waar we in de namiddag
naartoe wandelen. Bovenop de rots zijn overblijfselen te zien van een uitkijktoren die voor walvisjacht werd
gebruikt.
Na de wandeling kan je relaxen in de tuin of aan het zwembad van de accommodatie.
4 km - 2 u wandelen – 150 klimmen/dalen
Dag 5 - 08.09 Farol de Rosais
Na een korte transfer bereiken we het westelijke deel van São Jorge. Vanuit Sete Fontes wandelen we door
desolate landschappen naar de vuurtoren Farol de Rosais. We zien de eilanden Faial, Pico en Graciosa
liggen.
Hier liggen steile zeekliffen, gegeerde broedplaatsen van pijlstormvogels. Via het gehucht Ponta de Rosais
komen we terug aan de picknickplaats van Sete Fontes waar ons vervoer klaarstaat voor de transfer.
12 km – 4 u wandelen - 350m klimmen/dalen
Dag 6 - 09.09 Serro do Toppo
Serro do Toppo bestaat uit een uitgestrekte hoogvlakte. Via de Caldiera de Cima wandelen we naar Faja de
Santo Cristo via een lange afdaling. Onderweg bestaat er de mogelijkheid om te zwemmen onder een
waterval. We volgen nadien verschillende fajas tot aan Faja dos Cubres, het eindpunt vandaag.
10 km – 4,5 u wandelen - 300m klimmen/ 900m dalen
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Dag 7 - 10.09 Pico da Esperança
São Jorge kent een groot aantal vulkaantoppen, we wandelen langs de kleine kraters, sommigen zijn met
water gevuld, over met gras bedekte toppen. Het hoogste punt van het eiland is Pico da Esperança, op
1053m. We wandelen naar de top van de krater, waar een klein meertje ligt.
Na een lange afdaling bereiken we Faja do Ouvidor, die gevormd werd door een lavastroom.
17 km – 6 u wandelen – 350m klimmen/ 700m dalen
Dag 8 - 11.09 Faja de São João – Faja dos Vimes
Het kustpad tussen de Fajas van São João en dos Vimes is het mooiste deel van de zuidkust.
Het milde klimaat laat toe dat hier koffieplanten groeien, onderweg proberen we de lokale koffie.
We wandelen langs steile hellingen met dichte, donkergroene vegetatie.
10 km – 5 u wandelen – 500m klimmen/dalen
Dag 9 - 12.09 Faja dos Cubres
De wandeling vandaag bestaat grotendeels uit een afdaling naar de noordkust van het eiland. We starten
vanuit het centrale gedeelte en wandelen door een prachtig groen landschap. De indrukwekkende, steile
noordkust van São Jorge is dicht begroeid. Langs de fajas liggen kleine vlaktes waar gewassen zoals
bananen, maïs en aardappelen worden verbouwd. We komen voorbij de Faja do Caldeira waar een klein
dorpje en een meer ligt. Het eindpunt van de wandeling is Faja dos Cubres, na een korte transfer zijn we
terug in Velas.
12 km – 5 u wandelen – 250m klimmen/ 900m dalen
Dag 10 - 13.09 São João - walvisexcursie
We laten São Jorge achter ons en varen met een ferry naar het eiland Pico, genoemd naar de gelijknamige
vulkaan. De 2351m perfect gevormde Pico is het hoogste punt van de Azoren, én van heel Portugal.
In de namiddag maken we een wandeling over het kustpad van São João met mooie zichten van de
Atlantische Oceaan. Wie hiervoor kiest kan in de namiddag een optionele excursie maken per boot om
walvissen te spotten. Meer informatie zie praktische info. We overnachten op een mooi gelegen locatie.
8 km – 3 u wandelen – 100m klimmen/dalen
Dag 11 - 14.09 Pico vulkaan
We rijden met ons voertuig naar een hoogte van 1200m. Onder begeleiding van een lokale gids wandelen
we naar de kratertop van de Pico vulkaan. Vanop de top heb je prachtige panoramische zichten.
Via dezelfde weg dalen we af waar ons transport ons opwacht om terug naar de accommodatie te rijden.
Wie het liever wat rustiger aandoet vandaag kan opteren om te relaxen aan het hotel (met zwembad), of
een kortere wandeling in de omgeving te maken, verschillende opties zijn mogelijk.
10 km – 6 u wandelen – 1150m klimmen/dalen
Dag 12 - 15.09 Furnas
We vliegen naar São Miguel, zonder twijfel één van de mooiste eilanden van de Azoren.
Een korte transfer brengt ons naar ons hotel waar we de komende nachten verblijven.
In de namiddag maken we een relaxte wandeling rond het kratermeer van Furnas.
Terra Nostra is niet veraf gelegen, het thermale bad (29°C) vormt een ideale plek om de dag af te sluiten.
9 km – 4 u wandelen – geen hoogteverschil
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Dag 13 - 16.09 Lagoa do Fogo
Korte transfer naar Agua d’Alto. Van hieruit wandelen we bergop naar het knap gelegen kratermeer Lagoa
do Fogo. Het gaat verder grotendeels bergaf tot we de zuidelijke kust van São Miguel bereiken.
Hier kan gezwommen worden in een mooie baai.
11 km – 6 u wandelen – 650m klimmen/dalen
Dag 14 - 17.09 Sete Cidades
Sete Cidades heeft een unieke ligging aan een gigantische krater. We wandelen naar de kraterrand en
hebben hier zicht op het groene en blauwe kratermeer, de kleurschakeringen zijn erg fotogeniek.
Een korte transfer brengt ons naar Ponte Delgada waar we overnachten.
12 km – 6 u wandelen – 450m klimmen/dalen
Dag 15 - 18.09 Ponta Delgada - Brussel
Vanuit Ponta Delgada vliegen we via Lissabon terug naar Brussel.
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