PROGRAM: VANDRING MED ÖHOPPNING PÅ
AZORERNA
8 frukostar, 6 luncher och 7 middagar inkluderad

Aktiviteterna kan kastas om på grund av väder och inrikesflygens tidtabeller. 5-13 april 2022
bor vi först två nätter på São Miguel, sedan tre nätter på Pico och sist tre nätter på São Miguel.
Vandringarna Furnas och Faial da Terra kommer då sist i programmet.

Dag 1

São Miguel
Middag
Vi landar på huvudön São Miguel och checkar in på vårt anrika hotell i centrum av den skönt
sömniga huvudstaden Ponta Delgada. Gatorna är smyckade med mönster av svart och vit
sten och både fiskehamnen och barockkyrkorna är värda ett besök, liksom den trebågade
stadsporten. På kvällen välkomstmiddag (vid sen ankomst flyttas den till dag 3).
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Dag 2

Vandring i Sete Cidades
Frukost, lunch, middag
4 timmar
12 km
De berömda tvillingsjöarna bjuder egentligen på tre färger i sin palett: den ena sjön grön,
den andra blå, och bortom kraterkanten oceanens marinblå. Detta måste vara en av världens
mest unika utsikter och idag ska vi vandra in i den! Vi vandrar längs kanten av den fem
kilometer breda kratern till den första utsikten vid Pico da Cruz. Vi följer sedan den blå sjön
mot byn Sete Cidades där vi avrundar med en förfriskning. På vägen dukar vi upp en picknick
i det fria och förundras över naturens konstfärdighet.

Dag 3

Vandring i Furnas
Frukost, lunch
3 timmar
10 km
Öns mitt består av en vidsträckt vulkankrater som fortfarande sjuder av aktivitet.
Växtligheten är explosiv och helhetsintrycket mycket märkligt. Med start i byn Furnas
vandrar vi upp mot Pico do Milho där vi får en fin vy över hela dalen. Vi går sedan runt sjön
Lagoa do Furnas förbi kapell, trädgårdar och spår av gamla kolugnar.
Snart når vi Caldeiras där vi kommer öns vulkaniska hjärta inpå livet. Liksom på Island och
Nya Zeeland bubblar och kokar det ur marken och man räknar till hela trettio källor och
geysrar, alla med sin unika kemiska sammansättning. Här råder ingen energikris och dagens
lunch kokas under jord i flera timmar och blir till grytan Cozido.
Dagen avslutas med ett regenererande bad i de varma källorna i Terra Nostras frodiga
botaniska trädgård. Vattenliljor, kamelia, ormbunksträd, rhododendron, palmer och
slingrande kanaler bildar en 13 hektar stor exotisk park som är en fröjd för ögat.

Dag 4

Djungelvandring i Faial da Terra
Frukost, lunch, middag
3 timmar
8 km
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Idag ska vi bege oss till öns avlägsna, östra delar. Med start i lilla kustsamhället Faial da Terra
går vi längs en fors in i en djungellik dal där vi möter både intressanta växter och vackra
vattenfall. Vi korsar vattendraget flera gånger på små träbroar och når mot slutet den
övergivna byn Sanguinho som håller på att restaureras för ekoturism men främst befolkas av
katter. Vi återvänder sedan till vårt hotell för en god middag innan morgondagens flyg till
Pico.

Dag 5

Vinvandring på Pico
Frukost, lunch, middag
2 timmar
7 km
Idag lämnar vi São Miguel för några dagar och flyger till Pico, en av ögruppens mest
emblematiska öar med den spetsiga vulkankonen som dominerar himlen. På de bördiga
sluttningarna trivs vinrankorna och vi gör en kortare vandring genom UNESCO-skyddade
Criação Velha, Azorernas största vinområde. Här får vi se närmare på hur vinodlingen bedrivs
under öns speciella förhållanden, med rola-pipas (urgröpta kanor längs vilka vinfaten glider
ner till båtarna), relheiras (hjulspår från oxkärrorna) och förstås vinkällorna vars skatter vi får
smaka på. Vi äter lunch på en lokal restaurang och besöker sedan valmuséet innan vi når vårt
fascinerande ekohotell med havsläge.

Dag 6

Vandring på Faial
Frukost, lunch, middag
3,5 timmar
10 km
Efter frukost beger vi oss på dagsutflykt till resans tredje ö. En 30-minuterns båtfärd tar oss
till Horta, där många långdistansseglare lägger till. En kort bussresa för oss till det inre av
denna grönskande och mycket bildsköna ö, tillika skådeplatsen för ögruppens senaste stora
vulkanutbrott. Under vandringen njuter vi av flera typer av uråldrig lagerskog och hoppas få
se några av Azorernas fågelarter.
Från utsiktspunkten Cabeço do Fogo går vi ner mot halvön Capelinhos som står i stark
kontrast till resten av ön. Klipporna lyser ilsket i rött och orange efter vulkanutbrottet 19578 som utvidgade ön med 2,4 kvadratkilometer ny mark. Vi får lära oss mer om den
spännande geologiska historien innan vi återvänder med båt till Pico för middag efter en
riktig heldag.
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Dag 7

Vandring på Pico
Frukost, lunch, middag
4 timmar
11 km
Dagens vandring går från högländerna ner mot havet. Vi följer Caminho dos Burros,
åsnestigen, över ett lapptäcke av ängar och skogsdungar befolkade av världens förmodligen
lyckligaste kor. Picos topp är ständigt närvarande, på vintern pudrad av snö. Vi går genom
Prainha Forest Park där vi spanar efter endemiska växter innan vi till slut når Baía de Canas
bukt. Vi återvänder sedan för en sista kväll på vårt trevliga hotell.

Dag 8

Ponta Delgada och valsafari
Frukost, middag
Vi flyger tillbaka till São Miguel på morgonen och har sedan en ledig dag att njuta av
Azorernas rofyllda miljö och kanske några bad. Vi kan också varmt rekommendera en
valsafari, som bokas och betalas på plats.
Hela 27 arter av val och delfiner lever i de djupa vattnen runt Azorerna. Förr jagade man dem
men nu besöker vi dem på deras egna villkor. Det är lätt att känna sig liten när dessa giganter
höjer sig över vattenytan nära vår lilla båt, märkligt smidiga trots sin storlek. Utflykten leds
av kunnigt sjöfolk och valkännare och vi är trygga mitt i spänningen. Bered dig på en
uppfriskande upplevelse!

Dag 9

Farväl till vandringsresan på Azorerna
Frukost
Vi återvänder hem från Atlantens trädgård efter en långvecka fylld av naturupplevelser och
med välfylld kamerarulle.
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