Азорите – зеленият рай, роден от океана!
Ден 1: Терсейра
Полет София – о-в Терсейра през Европа (минимум 1 прекачване).
Терсейра е третият по големина остров от архипелага и третият населен остров през
далечната 1450 г. под името Острова на Исус Христос. Изиграл ключова роля по време
на Великите географски открития, днес островът е сгушил в прегръдките си градчето
Ангра до Ируижму – една от трите административни столици на Азорите и част от
списъка на ЮНЕСКО за културно наследство.
Трансфер до хотела и нощувка.

Ден 2: Терсейра – Сао Жоржи
Ангра до Ируижму носи духа на отминали колониални времена, напомнящи за мощта
на Португалската империя. По времето, когато корабите са прекосявали океана със
скъпоценни камъни, злато и подправки в трюмовете си, градът е бил междинна
спирка за авантюристи, откриватели, пирати и кралски особи. Романтиката на тези
времена все още витае на стария градски площад, в стаите на Двореца на капитаните
и генералите. Ще надникнем в градската катедрала Се, ще се насладим на градините
на херцога на Терсейра и ще отправим последен поглед към залива и хълма Бразил
от Алто да Мемориа.
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Продължаваме нашата разходка из Терсейра. Във вътрешността на острова се издига
Serra do Cume и гледката, която се разкрива от височината на 545 м, със сигурност
няма да ви остави безразлични! Ширналата се равнина на дъното на кратера,
набраздена от базалтови огради, с белеещи се щастливо пасящи крави, и за капак… в
далечината се синее океана!
В източната част на острова е малкото, „модерно” градче Прая да Витория, от което ще
си кажем довиждане с първия остров от програмата.
Следобеден полет до Сао Жоржи (около 30 минути). Настаняване и нощувка.

Ден 3: Сао Жоржи
Дългият и тесен (широк е само около 7 км) остров Сао Жоржи е наричан Островът на
фажеш (от „фажа”– късчета земя, образувани вследствие на срутвания или стичаща се
лава, които се намират в подножието на високите крайбрежни скали и образуват
границата между земята и водата). Островът предлага поредица от прекрасни гледки
по време на пешеходната ни разходка (около 3 часа), преминавайки през калдерата
Санто Кристо и достигайки най-известната Фажа дос Кубреш.
След разходката ще се насладим на естествените океански басейни Симао Диаш на
Фажа Овидор с време за къпане сред морската пяна. Автентичните вятърни мелници
ще са пейзажът, на който ще изпратим този ден.
Нощувка.

Ден 4: Сао Жоржи – Файал
Погледнат отдалеч, островът напомня на легнал змей, съвсем в унисон с името си. А в
своите гънки „змеят” е приютил близо 40 фажеш с малки градчета или плодородни
градини. Сутринта ще започнем с посещение във фабриката, където се консервира
прочутата азорска риба тон. Следващата ни спирка е единствената кафеена
плантация в Европа – във Фажа дос Вимеш. Семплата и непретенциозна фасада на
църквата Санта Барбара крие неподозирано пищен интериор. А ако не опитаме
сирене от местния кооператив, все едно не сме били на Сао Жоржи.
В главния град на острова – Велаш – в късния следобед ще се разходим по чернобелите картини, изрисувани в паважа (за тях в Португалия казват, че са едни от найкрасивите в страната) и ще поседнем в някой от пристанищните ресторанти, за да се
насладим на последните лъчи на деня.
Късен ферибот до Файал (около 2 часа и половина). Настаняване и нощувка.
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Ден 5: Пику
С ранен ферибот ще прекосим водите на Атлантика и ще достигнем до втория по
големина остров в целия архипелаг. С пейзаж, доминиран от най-високия връх на
Португалия – Пику (2 351 м), едноименният остров предлага незабравими гледки!
Традиционните селца, разпръснати из зеленината, допълват идиличната картина със
своите черни и бели къщи! Никое посещение на острова няма да е пълно, ако не сме
видели уникалните лозови масиви, включени в списъка на ЮНЕСКО. Сгушени в
базалтова прегръдка, тези насаждения са източникът на прочутото азорско вино,
което няма как да пропуснем да опитаме.
Следобед ще се върнем на Файал. Свободно време за разходка из Хорта и нощувка.
За желаещите можем да организираме изкачване на Пику (около 7 часа – изкачване и
спускане, срещу допълнително заплащане).

Ден 6: Файал
В средата на зеления рай се намира Синият остров. Днес ще се потопим в неговата
синева. Сутринта ще се отправим на океанско приключение в преследване на китове
и делфини, но не с харпун, а с камера, с надеждата да видим големите морски
създания (срещу допълнително заплащане). След завръщането ни на твърда земя е
време да надникнем назад в миналото и да разберем как е създаден раят – на
границата между Американската, Европейската и Африканската тектонски плочи – в
музея Капелинюш, който е избран за най-добър европейски музей за 2012 г.
Водите около Пику и Файал са дом на над 20 вида китове и делфини. Затова и
основният поминък на местното население дълго време е бил китоловът. Днес ловът с
харпун е останал само в спомените на местния музей, а кашалотите плуват свободно в
района.
Главният град на острова – Хорта – е известен с прекрасната си променада покрай
водите на океана и една от най-натоварените яхтени марини в света. Векове наред
островът е бил пристан за корабите и яхтите, прекосяващи океана, а традицията
повелява всеки моряк, акостирал в Хорта, да остави рисунка на прибоя – само след
като извърши ритуала, може да е сигурен, че ще достигне крайната цел на пътуването
си. Може и да не рисуваме картини, но ще спазим друга изконна моряшка традиция –
да пием по едно, две, три в местния крайбрежен бар!
Нощувка.
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Ден 7: Флореш
Полет Файал – Флореш (около 1 час).
Добре дошли в най-западната точка на Европа, а ако трябва да сме напълно коректни:
„Добре дошли на Американската тектонска плоча”!
Представете си място, почти недокоснато от времето, където сякаш стрелките на
часовниците са спрели и няма кой да ги навие отново… Земя на безброй водопади,
сгушила в пазвите си вулканичен кратер, в чиято чаша са „налети” 7 разноцветни
езера, на причудливи базалтови колонади, на малки пътища из тучни ливади!
Нощувка.

Ден 8: Флореш – Сао Мигел
Полет от Флореш – Сао Мигел (около 1 час)
Столицата на автономната област Азори е Понта Делгада – град, съхранил
автентичната си архитектура: бели къщи с контрастни базалтови елементи и железни
балкончета, сякаш излезли изпод ръцете на някоя плетачка на азорска дантела. В найкосмополитния град на района ще се разходим по павираните улици, водещи към
Градската порта с емблематичните три арки и дългата променада.
Нощувка.

Ден 9: Сао Мигел
Наричан Зеленият остров заради изключително плодородната си почва, остров Сао
Мигел е и дом на три спящи вулкана. През този ден ще разгледаме западната и
централната му част. Заредете добре камерите! Стартираме с гледката, която е на
всяка картичка или брошура от острова – Miradouro da vista do rei или Царската гледка!
Тук Синьото и Зеленото езеро ще се открият едновременно пред нас и легендата ще
нашепва за забранената любов на овчаря и принцесата.
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Продължаваме към следващата спираща дъха гледка – Miradouro da boca inferno,
откъдето с кратка разходка ще стигнем до езерото Канарио. И ако си мислите, че сме
приключили за деня – лъжете се! От спокойствието на езерата ще се прехвърлим до
брега на Ферариа, където горещите термални води се изливат директно в океана в
естествен вулканичен басейн. Ако времето позволява, от Пику да Бароса ще можем да
видим северния и южния бряг на острова. Опознаването на острова ни отвежда до
Огненото езеро – със сигурност не отстъпва по красота на предишните, напротив, ще
допълни нашата колекция от зашеметяващи гледки!
На следващото място ще се почувстваме така, сякаш сме попаднали на снимачната
площадка на „Джурасик парк”! Caldeira Velha – термални басейни, заобиколени от гора
и птичи песни. След като изпратим деня в топлите води, ще се върнем в Понта
Делгада.
Свободно време за разходки. Нощувка.

Ден 10: Сао Мигел
Ще обиколим източната част на острова – пригответе се да видите, да почувствате и да
„подушите” заспалия вулкан под краката си! Преди това обаче ще посетим една от
най-забележителните и интересни църкви – Nossa Senhiora da Paz.
Долината Фурнаш е разположена изцяло в кратера на вулкан, който за последно
изригва през 1630 г. На дъното й се намира едноименното езеро. На западния му бряг
е прекрасната неоготическа църква Nossa Senhora das Vitorias.
Но това, за което сме дошли, е на източния бряг! Гледката е оприличавана на лунен
пейзаж и именно тук ще усетим и разберем колко жива е земята – малки гейзери,
извиращи потоци термални води, вряща кал, а точно до тях е най-известната „кухня”
на острова! Традиционното за острова козидо се приготвя в дълбоки дупки в земята –
там, където заспалият вулкан ги готви с горещия си дъх в продължение на часове.
Готовото месо се отнася в близкото селце и се изяжда в някой от местните ресторанти
за обяд!
Ще се насладим за последно на долината отвисоко и се отправяме към Тера Ностра,
където ще прекараме един спокоен следобед в красивата ботаническа градина. И за
финал на деня – на Сао Мигел се намират двете единствени чаени плантации в
Европа – да изпием чаша азорски зелен чай! Връщане в Понта Делгада.
Свободно време за разходки. Нощувка.
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Ден 11: София
Отпътуване за България с прекачване в Континентална Европа.

087 609 9631

office@cedadventures.com

ул. „Хан Крум“ 35, 1142 София
Можете да ни посетите в нашия офис
след предварителна уговорка по телефона.

6 страница

