02-13 AUG 2015

ATLANTIC JEWELS!

AZORES! THE

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ!

Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ!

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ!

10 χρόνια τώρα
ταξιδεύουμε στους
κορυφαίους
προορισμούς του
πλανήτη.

Δημιουργούμε
παρέες που
λατρεύουν το
βουνό, τη θάλασσα,
την περιπέτεια!
Παρέες, όχι
κοπάδια τουριστών.

Σας προσφέρουμε
κορυφαίες
ταξιδιωτικές
υπηρεσίες γιατί
είμαστε ταξιδιώτες,
όπως είσαστε και
Εσείς!

Πληροφορίες-Κρατήσεις
Geo@aqualized.com
+306932482779
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ISLAND
HOPPING!

2-13 Αυγούστου 2015.
10 ημέρες σε 3 νησιά των Αζορών.
2 βράδια στη Λισαβόνα.
Diving, Whale watching, bicycling,
trekking, jeeping, ένα εντελώς γεμάτο
εικόνες ταξίδι με ήπιες δραστηριότητες
που απευθύνονται σε όλους!
9 ηφαιστειογενή νησιά ξεπροβάλλουν
καταμεσίς του Ατλαντικού ωκεανού. 9
καταπράσινα νησιά την ύπαρξη των οποίων
μέχρι πολύ πρόσφατα ο περισσότερος
κόσμος αγνοούσε, πόσο μάλλον το ότι
είναι Ευρωπαϊκό έδαφος μια που ανήκουν
στην Πορτογαλία.
Για 10 ημέρες θα εξερευνήσουμε τρία
νησιά των Αζορών, το Sao Miguel με τις
εντυπωσιακές καλντέρες και τις
καταδύσεις, το Pico με τον πανύψηλο
ηφαιστειακό κώνο και τους αμπελώνες και
το Faial “σπίτι” για πολλά είδη φαλαινών.
Και αφού πάρουμε μια γεύση από Αζόρες
(γιατί να τις χορτάσουμε αποκλείεται!), θα
ταξιδέψουμε στη Λισαβόνα όπου θα
μείνουμε 2 ακόμα βράδια.
Αυγούστου (5 βράδια) Sao Miguel.
Hotel Açores Atlântico με πρωινό.
7-9 Αυγούστου (2 βράδια) Pico.
Hotel Caravelas με πρωινό
9-11 Αυγούστου (2 βράδια) Faial.
Residencial Sao Francisco με πρωινό.
11-13 Αυγούστου (2 βράδια) Λισαβόνα.
Real Palacio με πρωινό.
Τα ξενοδοχεία στις Αζόρες είναι λιτά (3
αστέρων), το ξενοδοχείο στη Λισαβόνα
ειναι 5 αστέρων.
2-7

Ταξιδεύουμε στις Αζόρες
για να εξερευνήσουμε
την απαράμιλλη φύση
των ηφαιστειακών
νησιών, στα βουνά, στις
λίμνες και τη θάλασσά
τους.

[2]

Οι διεθνείς πτήσεις μας:
A3 650 02AUG ATHFCO 0850 1000
TP 831 02AUG FCOLIS 1130 1335
S4 129 02AUG LISPDL 1900 2015
TP1846 11AUG HORLIS 1635 2005
TP 832 13AUG LISFCO 0900 1250
A3 655 13AUG FCOATH 1740 2040

ΤΙΜΗ:

2240 ευρώ κατ’άτομο σε δίκλινo
δωματιο.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Tα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής
και όλες οι μεταφορές από και προς
ξενοδοχεία και αεροδρόμια.
Οι φόροι αεροδρομίων.
Ταξιδιωτική ασφάλεια υγείας.
Όλες οι ξεναγήσεις-δραστηριότητες όπως
αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Η ενοικίαση καταδυτικού εξοπλισμού.
Όλα τα γεύματα τα οποία αναφέρονται
στο πρόγραμμα.
Δεν συμπεριλαμβάνονται:
τα φιλοδωρήματα,
η υποχρεωτική καταδυτική ασφάλεια,
η χρήση Nitrox.
Η τιμή είναι υπολογισμένη στην τωρινή
τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Πιθανή
αλλαγή στην τιμή θα επηρεάσει το
συνολικό κόστος του ταξιδιού.
Όλες οι δραστηριότητες επηρεάζονται
από τον καιρό και ενδέχεται να αλλάξουν
σειρά ή να ακυρωθούν.

Sao Miguel, η πρώτη μας στάση!
2 Αυγ προσγειωνόµαστε στις 20.15 στο Sao Miguel και µεταφερόµαστε στο
ξενοδοχείο.
3 Αυγ Ολοήµερη δραστηριότητα στο Sete Cidades, την διάσηµη λίµνηκαλντέρα του νησιού. Θα κάνουµε ποδήλατο γύρω από τον αρχαίο κρατήρα,
θα κάνουµε καγιάκ στα κρυστάλλινα νερά της λίµνης και θα µάθουµε για την
ιστορία των νησιών, τη χλωρίδα και την πανίδα τους και τους θρύλους πίσω
από το σχηµατισµό της καλντέρας. Μετά το µεσηµεριανό θα µεταφερθούµε
στη Ferraria όπου θα κολυµπήσουµε στη φυσική πισίνα που ζεσταίνεται από
την ηφαιστειακή δραστηριότητα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο γύρω στις 5µµ.
4 Αυγ Ολοήµερη δραστηριότητα στο Furnas, µια ακόµα µαγική λίµνηκαλντέρα. Θα περπατήσουµε χαλαρά στις ακτές της και θα παρατηρήσουµε
την ενδηµική φύση των Αζορών. Αµέσως µετά θα επισκεφθούµε την µικρή
πόλη Furnas όπου θα γευµατίσουµε τρώγοντας Cozido το παραδοσιακό
φαγητό του νησιού µαγειρεµένο στους ατµούς του ηφαιστείου. Κατόπιν θα
επισκεφθούµε τους βοτανικούς κήπους του Terra Nostra και θα
κολυµπήσουµε στις θερµές πηγές της περιοχής. Κατά την επιστροφή µας θα
σταµατήσουµε για φωτογραφίες στην Βόρεια Ακτή µε την υπέροχη θέα και
θα ξεναγηθούµε στη µοναδική φυτεία τσαγιού της Ευρώπης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο στις 5µµ.
5 Αυγ Οι δύτες της παρέας θα καταδυθούµε στο ναυάγιο MV Dori, ένα πλοίο
τύπου Liberty του Β΄Παγκοσµίου Πολέµου που βούλιαξε το 1964. Καθότι
προστατευµένη, η περιοχή σφύζει από ζωή, ροφούς, Moroccan seabreams
και πολλές φορές κοπάδια πελαγικών. Με µέγιστο βάθος τα 21 µέτρα
πρόκειται για µια εύκολη και τροµερά ενδιαφέρουσα κατάδυση. Έπειτα θα
καταδυθούµε στο Caloura Arches, µια υποθαλάσσια σπηλιά γεµάτη σµέρνες,
ροφούς, παπαγαλόψαρα, σαργούς και πάµπολλα άλλα είδη του Ατλαντικού.
Μέγιστο βάθος θα έχουµε τα 18 µέτρα. Η θερµοκρασία της θάλασσας
αναµένουµε να είναι στους 24οC.
6 Aυγ Στις 9πµ θα ξεκινήσουµε για το µικρό χωριό Faial da Terra. Εδώ θα
περπατήσουµε περίπου 3 ώρες (µέτρια εώς χαµηλή δυσκολία) ανάµεσα σε
πυκνή βλάστηση, περνώντας από το εγκαταλελειµµένο χωριό Sanguinho µε
προορισµό τον καταρράκτη Salto do Prego όπου θα κολυµπήσουµε πριν
γευµατίσουµε πρόχειρα. Στην επιστροφή θα ακολουθήσουµε διαφορετικό
µονοπάτι και θα επιστρέψουµε το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας.
7 Αυγ Αναχώρηση αεροπορικώς για το νησί Pico.

SAO MIGUEL!
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Pico Island, το ηφαίστειο που ξεφύτρωσε απο τον
ωκεανό!

PICO!

7 Αυγ Μόλις τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο, θα µας παραλάβουν για να
ξεκινήσουµε έναν µεγάλο περίπατο (11km) ονόµατι “caminho dos Burros”, το
µονοπάτι του γαϊδάρου! Το µονοπάτι ξεκινά στο κεντρικό πλατώ του νησιού,
στα 800µ υψόµετρο και καταλήγει στο βόρειο µέρος του Pico στην Baia de
Canas. Ξεκινώντας θα φτάσουµε στα Cabecos do Misterio, τους ηφαιστειακούς
κρατήρες που σχηµατίστηκαν το 1562. Μετά απο λίγο θα αρχίσουµε να
κατηφορίζουµε µέσα σε ένα δασάκι ακακιών προς το Prainha’s Forest Park
όπου θα γευµατίσουµε. Η διαδροµή θα ολοκληρωθεί -µέσω ενός πετρόχτιστου
µονοπατιού που χρησιµοποιούσαν τα γαϊδούρια για να µεταφέρουν σταφύλιαστην παραλία de Canas όπου µπορούµε να κολυµπήσουµε ή απλά να
θαυµάσουµε τα αµπέλια και τον ωκεανό. Το απόγευµα θα επιστρέψουµε στο
ξενοδοχείο.
8 Αυγ Ηµέρα για ποδήλατο σήµερα! Θα ξεκινήσουµε στην ακτή του Cabrito
και θα καταλήξουµε στο λιµάνι Porto do Calhau, µια απόσταση 24 χιλιοµέτρων
µε µέτρια έως χαµηλή δυσκολία. Η συγκεκριµένη διαδροµή περνάει µέσα από
τους προστατευµένους απο την UNESCO παραδοσιακούς αµπελώνες του Pico,
τους Lajido Santa Luzia και Lajido Criacao Velha. Θα επισκεφθούµε τις
παραθαλάσσιες περιοχές Cachorro, Cais do Mourato κ Barca. Στη φυσική
πισίνα του Criacao Velha θα κάνουµε διάλειµµα για φαγητό αφού ανέβουµε
στον µύλο του καλόγερου (Monk’s windmill) για να θαυµάσουµε την υπέροχη
θέα των αµπελώνων και του ωκεανού. Η ποδηλατάδα θα συνεχιστεί µέχρι το
χωριό Pocinho και το λιµάνι Porto do Calhau από όπου εξαγόταν το κρασί προς
τα υπόλοιπα νησιά. Το απόγευµα θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο.
9 Αυγ The Lava track! To πρωί στις 7.45πµ θα ξεκινήσουµε έναν κυρίως
παραθαλάσσιο περίπατο 9 χιλιοµέτρων απο το Santana και την παραλία Baia
do Gasparal από όπου γινόταν το εµπόριο των βαρελιών του κρασιού
Verdelho. To ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδροµή βρίσκεται µεταξύ άλλων στα
διάφορα παραδοσιακά οινοποιεία και σπίτια, χτισµένα απο βασαλτική πέτρα.
Στο τέλος της διαδροµής θα είµαστε κοντά στο λιµάνι της Madalena από όπου
θα πάρουµε το καράβι για το νησί Faial, του τελευταίου σταθµού του ταξιδιού
µας στις Αζόρες.
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Faial Island, το νησί των φαλαινών!
9 Αυγ Μόλις φτάσουµε στο νησί θα µεταφερθούµε στο ξενοδοχείο µας το
Residencial Sao Francisco, ένα απλό πανδοχείο στο κέντρο της πόλης Horta,
το µόνο που έχει διαθεσιµότητα αυτή τη στιγµή στο νησί. Μόλις
τακτοποιηθούµε θα ξεκινήσουµε έναν περίπατο 2,5 ωρών στο µονοπάτι
Capelo/Capelinhos. Στο µονοπάτι αυτό θα θαυµασουµε ηφαιστειακούς
σχηµατισµούς-σπηλαιώµατα (ALgar do Carvao & Furna Ruim) και
ανεβαίνοντας στο Cabeco do Canto θα φωτογραφήσουµε τη θέα από το
ηφαίστειο Capelinho. Στο τέλος της διαδροµής θα επισκεφθούµε το Κέντρο
ενηµέρωσης του ηφαιστείου και κατά τη διάρκεια του περιπάτου θα έχουµε και
ένα πρόχειρο γεύµα.
10 Αυγ Η µέρα της παρατήρησης φαλαινών. Θα αποπλεύσουµε από το νησί
γύρω στις 9πµ και θα µείνουµε στη θάλασσα για περίπου τρεις ώρες. Αφού
επιστρέψουµε στη βάση του Norberto Diver θα γευµατίσουµε και µετά από 2,5
ώρες θα ξαναβγούµε στη θάλασσα για ακόµα 3 ώρες. Αναµένουµε να
συναντήσουµε sperm, sei, pilot και fin whales, αν είµαστε τυχεροί ακόµα και
τον γίγαντα των θαλασσών την γαλάζια φάλαινα. Επίσης είναι εξαιρετικά
πιθανό να δούµε πολλά είδη δελφινιών όπως bottlenose, common, striped και
spotted dolphins. O Norberto είναι ένα θρύλος στην παρατήρηση φαλαινών
και χρησιµοποιώντας το παραδοσιακό σύστηµα εντοπισµού τους (από τα
χρόνια της φαλαινοθηρίας) συναντά φάλαινες σχεδόν κάθε µέρα όλο το
χρόνο.
11 Αυγ Η ηµέρα µέχρι τις 14.00 θα είναι ελεύθερη, την ώρα που θα
αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο ώστε να πετάξουµε για Λισαβόνα. Μόλις
φτάσουµε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας θα µεταφερθούµε στο
εξαιρετικό 5άστερο Real Palacio και αφού φρεσκαριστούµε θα βγούµε βόλτα
στην υπέροχη αυτή πόλη.
12 Αυγ Ελεύθερη µέρα για περιήγηση στα αξιοθέατα της Λισαβόνας.
13 Αυγ Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόµιο και πτήση για Αθήνα µέσω
Ρώµης.

FAIAL!

Ταξίδι στις Αζόρες µε την παρέα του Aqualized!
ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ!
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