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UW RONDREIS 

 

 

DAG 1 - 5  

SÃO MIGUEL ISLAND AZORES 

São Miguel is een kleurrijk, heuvelachtig eiland en het is de grootste en meest dichtbevolkte eiland van de Azoren. Omdat 

het zowel boot- als vliegverbindingen met alle andere eilanden heeft, is São Miguel een uitstekend beginpunt voor een 

bezoek aan de Azoren. In de lage gebieden is het bijna helemaal bedekt met weilanden en in de heuvels met 

laurierbossen. Geisers en hete bronnen vindt men over het hele eiland. São Miguel heeft als vakantiebestemming veel te 

bieden. Het afwisselende landschap bestaat uit prachtige meren, zandstranden, glooiende heuvels, hoge bergen, groene 

vlaktes en een blauwe oceaan. De dorpen liggen verspreid over het eiland. De hoofdstad Ponta Delgada biedt een mix 

aan moderne en historische gebouwen, monumenten, parken, een jachthaven, restaurants, winkelstraten, bars, clubs en 

een promenade. In het voorjaar en de zomer is het eiland is bedekt met schitterende bloemen. 
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Arcanjo 

Rua Nossa Senhora Das Necessidades, nº2 

9560-418 Lagoa 

In het plaatsje Lagoa, aan het centrale zuidelijke deel van Sao Miguel, staat op 50 meter van het strand het 

pension Arcanjo. Het is uitstekend gelegen om het eiland te verkennen. Gevestigd in een 19e-eeuws gebouw, combineert 

het pension traditioneel en modern design. Het beschikt over 15 comfortabele kamers met een panoramisch uitzicht over 

de oceaan en het omliggende gebied. Er is ook een bar en een ontbijtruimte. Andere faciliteiten zijn een airconditioning, 

hotelkluis, Wi-Fi, parkeerplaats en fietsverhuur. Er zijn zand- en rotsstranden in de buurt. Met een wandeltour kan er een 

keramiekfabriek, prachtige kerken, het pittoreske vishaventje, stranden en zwembaden bezocht worden. In de 

restaurants kunnen lokale gerechten gegeten worden. 

 Air-Conditioning 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Telefoon 

 Wasserij 

 Haardroger 

 Thee- en koffiezetapparaat 

 Outdoor-activiteiten 

 Paardrijden 

 Ontbijtzaal 

 

 

DAG 5 - 8  

FLORES ISLAND AZORES 

Flores is door Unesco genomineerd als een Biosphere Reservaat. Het is het meest westelijke eiland van de Azoren en 

Europa en wordt gekenmerkt door de schoonheid van watervallen en vulkanische meren. De schoonheid van de natuur 

die op de andere eilanden van de Azoren meer verspreid ligt, lijkt hier meer geconcentreerd. Vanwege de beperkte 

omvang van het eiland is het gemakkelijk te doorkruisen. 
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Ocidental 

Avenida dos Baleeiros 

9970-306 Santa Cruz das Flores 

Ocidental Hotel is gevestigd ten noorden van het stadje Santa Cruz en op slechts 500 meter van de luchthaven en het 

stadscentrum. Het heeft een prachtig uitzicht over de natuurlijke poelen en de immense oceaan erachter. Variërend van 

standaardkamers tot ruime suites, zijn de 36 kamers uitgerust met airconditioning, kabel TV en een balkon met uitzicht 

op de zee. Het pand heeft een groot aantal voorzieningen, zoals een restaurant, een bar, 24-uurs receptie, 

vergaderruimtes, wasruimte, tennisbanen en een duikcentrum met gids. 

 Air-Conditioning 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Telefoon 

 Bar/Lounge 

 Restaurant 

 24/24 Receptie 

 Conferentiezaal 

 Wasserij 

 Tennis 

 Snorkelen 

 Watersporten 

 

 

DAG 8 - 10  

PICO ISLAND AZORES 

Pico Island is een eiland binnen de Centrale Groep van de Portugese Azoren. Het landschap heeft een gelijknamige 

vulkaan, de Ponta do Pico, dit is de hoogste berg van Portugal. Langs de centrale vlakte van de vulkaankegels aan de 

oostkust, is het landschap bezaaid met overblijfselen van kraters en met water gevulde kegels. Het wordt gedomineerd 

door de oude vulkaan van Topo. Het eiland was tot 1980 een substantiële walvisvaartbestemming. Voor het streven naar 
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een duurzame toeristische bestemming ontving Pico in 2012 de Quality Coast Award. Door deze onderscheiding is Pico 

opgenomen in de wereldatlas voor duurzaam toerisme. 

 

 

Adegas Do Pico 

Rua do Ramal 14 

9940 São Roque do Pico 

Het Adegas do Pico ligt in Praínha, een typisch dorpje waar de oude manier van leven, met oude ambachten en het leven 

aan de zee, bewaard is gebleven. Deze accommodatie heeft twaalf stenen huizen, verspreid over het dorp, zodat je 

eenvoudig in contact komt met de lokale bevolking. De woningen zijn uitgerust met kookfaciliteiten, keukengerei, een 

barbecue en televisie, en zijn zorgvuldig gerestaureerd in de lokale traditie en bouwstijl. Je zult genieten van het geboden 

comfort. Verder is er een openbare ruimte met draadloos internet (Wi-Fi), een bibliotheek en je kunt er koffie halen. In 

het dorp vind je een knus zandstrand, een bekroond traditioneel restaurant en diverse winkels. 

 Wifi 

 Volledig ingerichte keuken 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Thee- en koffiezetapparaat 

 Microgolfoven 

 Koelkast 

 Haardroger 

 Strijkijzer en -plank 

 Outdoor-activiteiten 
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DAG 10 - 12  

HORTA AZORES 

In de stad Hortam, qua uitzicht gelegen tussen twee baaien en verdeeld door de landengte die naar de Monte da Guia 

leidt, is genoeg te zien. De straten vertellen ons het verhaal van een stad die vijf eeuwen geleden werd gesticht, toen de 

karvelen met de eerste bewoners met werktuigen, vee en zaden arriveerden. Vandaag is het een belangrijk 

referentiekader voor internationaal zeilen. 

 

 

Pousada Forte Da Horta 

Rua Vasco da Gama 

9900-017 Horta 

Set in a marvellous 16th-century fortress which overlooks Horta Bay on the island of Faial, this pousada is the perfect 

base for a cultural holiday in the Azores. The city's port is just 400 m away, bringing visitors to and from other islands of 

the Azores, and the beautiful black sand beach at Praia de Almoxarife is just a 10 minute drive from the hotel. The hotel 

itself has been classified as a national monument since 1947, and its classic rooms provide a wonderful oasis of peace and 

comfort with a historical air. Guests are welcomed by multilingual staff in the 24-hour reception, and might take 

advantage of a wealth of helpful facilities offered by the hotel, including a business centre, reading room, and free 

internet access in common areas. There is also an outdoor pool and games room with table games for guest leisure, all 

for a wonderful island retreat. 

 Kabel-

/satelliettelevisie 

 Minibar 

 Haardroger 

 Badjas 

 Air-Conditioning 

 Kluis 

 Telefoon 

 Restaurant 

 Bar/Lounge 

 Room Service 

 Buitenzwembad 

 Vissen 

 Outdoor-activiteiten 

 Kleine huisdieren 

toegelaten 

 Autoverhuur 

 Wifi in public areas 

 24/24 Receptie 

 Wasserij 

 Business center 

 Winkels 

 Rolstoeltoegankelijk: 

 Publieke ruimtes 

 Sommige 

kamers 



 

Pagina 7 van 8 

 Free Wifi  Vergader-/Banketzaal 

 

 

DAG 12 - 15  

TERCEIRA ISLAND AZORES 

Terceira ligt ongeveer 144 kilometer van Sao Miguel en 106 kilometer van Faial. Het hoogste punt is de Serra de Santa 

Barbara (1022 m). Het uitzicht vanaf de top is adembenemend. Het historische centrum van Angra do Heroísmo staat op 

de UNESCO Wereld Erfgoed Lijst. Het is de oudste stad van de Azoren, opgericht in het jaar 1534. De stad werd in 1980 

getroffen door een aardbeving, maar vele mooie gebouwen zijn bewaard gebleven, zoals de grote kathedraal en de 

arena. De tweede stad op Terceira is Praia da Vitoria. Beide steden bieden goede mogelijkheden om te zeilen, windsurfen 

en waterskiën. Grotten, groene weiden met verschillende soorten bloemen en de berg Serra de Santa Barbara maken de 

verscheidenheid van dit eiland compleet. 

 

 

Angra Garden 

Praça Almeida Garrett 

9700-201 Angra do Heroísmo 

Located in the historic center of Angra do Heroísmo, the Angra Garden Hotel has a privileged location in the beautiful 

Municipal Garden, offering every visitor a magnificent walk to the Memory Belvedere with an outstanding view over the 

city. This property was the first hotel in the city renovated whilst maintaining its appearance and position in the historical 

center of this World Heritage city. It offers all the comforts of a quality hotel, with the characteristic marks of the city. 

This air-conditioned hotel offers a total of 120 rooms. The hotel has a bar, restaurant and conference facilities which 

business guests are welcome to use. The hotel offers a range of relaxing activities. Golfers will find Terceira Island Golf 

Club around 10 km away. 
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 Air-Conditioning 

 Kabel-/satelliettelevisie 

 Telefoon 

 Minibar 

 Haardroger 

 Bar/Lounge 

 Restaurant 

 Conferentiezaal 

 Vergader-/Banketzaal 

 Spa 

 Bubbelbad 

 Sauna 

 Binnenzwembad 

 Zwembad 

 

 


