
 

Kundens navn: Gruppetur 
E-post: post@kilsundtravel.no 

Gruppereise    
Max 15 deltakere       

Reisetidspunkt: 
22. – 30. september 2020 

Pris pr pers i delt rom: NOK 8200,-   
Tillegg for enkeltrom 3300,- 

Flybilletter inngår ikke i prisen – kjøpes separat med avreise fra 
flyplass etter eget ønske. Pris fra KRS ca 4100,- pr 07.12.19 

Vi tar forbehold om ledig kapasitet på kalkulerte hotell, samt endringer i skatter, avgifter og valutakurser. 

Koder: RO = kun rom        BB = inkl. frokost        HB = inkl. frokost og middag        FB = inkl. frokost, lunsj og middag 

Dato: Aktivitet: Inkludert: 

Tirsdag  
22. sept. 

Flyreise fra valgt avreisested i Norge til Ponta Delgada, Azorene 
Transfer til Hotel do Celogio i Ponta Delgada 
https://www.hoteldocolegio.pt/en/  

Transfer flyplass – hotell 
Hotell BB 

Onsdag 
23. sept. 

Besøk på te-plantasje med vandretur ca 5 km.  Vandretur rundt Lagoa 
das Furnas ca 5 km, og besøk i Terre Nostra botanical garden, med 
mulighet for termalsk bad i «ungdomskilden»  

Transport  
Hotell BB 

Torsdag 
24. sept. 

Vandretur fra Mata do Canário langs kraterkanten Caldeira Sete 
Cidades ca 12 km. Besøk på utsiktspunktet Boca do Inferno, eller 
sightseeing langs vestkysten på tilbakeveien – væravhengig. 

Transport  
Hotell BB 

Fredag 
25. sept. 

Fly til øya Faial og transfer til hotell International Azores i Horta. 
Vandretur opp til Forte da Greta og Monta da Guia ca 6 km. 
http://internacionalazores.com/home/ 

Flybillett og transport 
Hotell BB 

Lørdag 
26. sept. 

Båt til øya Faial og vandretur «Lajido Vineyards trail» ca 9 km, med 
vinsmaking og bad i havbasseng.  

Båtbillett og transport  
Hotell BB 

Søndag  
27. sept. 

Vandretur Caldeira do Cabeço ca 12 km. Sightseeing til Farol dos 
Capelinhos og langs nordkysten av Faial. 

Transport 
Hotell BB 

Mandag 
28. sept. 

Fly til øya Terceira, og byvandring i Angra do Heroismo, byen som står 
på UNESCO’s verdensarvliste. 
http://angra-bed-breakfast.angra-do-heroismo.hotels-pt.net/en/  

Flybillett og transfer 
Hotell BB 

Tirsdag  
29. sept. 

Sightseeing rundt øya, med besøk i vulkan «pipa» Algar do Carvão. 
Vandretur Vinhas dos Biscoitos ca 6 km. 

Fly og transport 
Hotell BB 

Onsdag 
30. sept. 

Transfer fra hotellet til flyplassen 
Flyreise fra Terceira til valgt destinasjon i Norge 

Transfer hotell - flyplass 

 

https://www.hoteldocolegio.pt/en/
http://internacionalazores.com/home/
http://angra-bed-breakfast.angra-do-heroismo.hotels-pt.net/en/


 

PROGRAMMET I DETALJ  

Dag 1 tirsdag 22. september 
Fly fra Norge til Sao Miguel, Azorene.  
Minibuss fra flyplassen til hotellet. 
Vi sjekker inn på Hotel do Colegio i gamlebyen i Ponta 
Delgada. Hvis flyet er i rute, rekker vi kanskje en lett 
middag, før vi legger oss til lading for vandreturer og 
spennende opplevelser neste dag.  
 
Dag 2 onsdag 23. september 
Chá Gorreana te-plantasje og Lagoa das Furnas 
Distanse: ca 5+5 kilometer 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Mat: Kjøp med mat og drikke til lunsj. 

Etter en deilig frokost, setter vi kursen over øya mot nordkysten. 
Første stopp er te-plantasjen Chá Gorreana, hvor vi tar et kort 
stopp for å smake på teén de produserer, før vi går en runde på ca 
5 km i den utrolig vakre plantasjen. Så fortsetter turen til byen 
Furnas, og de varme kildene ved Lagoa das Furnas. Vi går langs 
innsjøen i 5 km og finner et hyggelig sted for en picknic-lunsj. 
Minibussen henter oss etter lunsj, og dagens siste stopp er Terre 
Nostra parken, som også ligger i Furnas. Før vi kjører tilbake, kan 
alle som ønsker det, bade i parkens termalske basseng. Vi får en 
«flott» gulfarge i bassenget og det er ikke dusj der, så ta med en 
gammel badedrakt og et utslitt håndkle. Vel tilbake til hotellet, blir 

det en deilig dusj og en god skrubb. Felles middag om kvelden. 
 
Dag 3 torsdag 24. september 
Caldeira Sete Cidades og Boca do Inferno 
Distanse: ca 12 kilometer 
Vanskelighetsgrad: Moderat 
Mat: Ta med snacks og drikke. Lunsj i Sete Cidades. 
 
Dagens vandretur starter ved Mata do Canário. Vi starter 
med en god stigning opp mot Pico da Cruz, og fortsetter på 
fin grusvei langs kraterkanten mot utsiktspunktet Miraduro 
da Cumeeiras. Etter ca 10 km starter nedstigningen mot den 
lille landsbyen Sete Cidades, som ligger nede i det gamle 
vulkankrateret. Her spiser vi lunsj på en av de lokale restaurantene, før vi fortsetter i minibuss opp til Vista do 
Rei for å nyte utsikten over Lagoa Verde og Lagoa Azul. Siste stopp denne dagen, er på det mest fotograferte 
stedet på Azorene, nemlig utsiktspunktet Boca do Inferno. Felles middag om kvelden.  

 
Dag 4 fredag 25. september 
Fly til øya Faial. Hviledag, shopping og valgfri liten vandretur 
 
Etter en tidlig frokost, sjekker vi ut fra hotellet og fortsetter til 
øya Faial. Flyturen er på ca 1 time. Vel fremme sjekker vi inn på 
Hotel International Azores, som ligger like ved havna, midt i 
Horta sentrum. Resten av dagen kan brukes til å utforske Horta, 
shopping, spa, eller ta turen opp til Forte da Greta og Monta da 
Guia som ligger på en høyde sør for byen, ca 6 km. Vi møtes til 
felles middag om kvelden på restauranten Canto da Doca. 



 

Dag 5 lørdag. 26. september 
Vandretur «Lajido Vineyards trail» på øya Pico 
Distanse: ca 9 kilometer 
Vanskelighetsgrad: Lett 
Mat: Ta med mat og drikke. 
 
Vi tar ferja fra Horta til byen Madalena på øya Pico. 
Vandreturen «Lajido Vineyards trail» på nordvest-siden av øya 
starter i Santana. Vi går delvis ute langs kysten og delvis inne 
blant alle steingjerdene, hvor vindruene dyrkes i små båser 
innimellom lavasteinene. Dette er et helt spesielt landskap som står på UNESCO’s verdensarv liste. Turen 
ender i den lille landsbyen Lajido, hvor vi kan besøke museet og få smake på den lokalt produserte vinen. Vi 
kan også ta en svømmetur innimellom lavaklippene hvis været er bra. Ferje tilbake til Horta på ettermiddagen. 
Felles middag om kvelden. 
   

Dag 6 søndag 27. september 
Caldeira do Cabeço Gordo og Capelinhos  
Distanse: 12 kilometer 
Vanskelighetsgrad: Medium 
Mat: Ta med mat og drikke 
 
Fra Horta kjører vi opp til Caldeira do Cabeço 
Gordo, nesten 1000 m.o.h. Her begynner 
dagens flotte vandretur rundt den smale 
kraterkanten. Litt over halvveis forlater vi 
krateret, og fortsetter nedover på grusveien 
til vi treffer Levada Cabeço dos Trinta. 
Levadaen går gjennom skogen, men med 
jevne mellomrom får vi en flott utsikt over 
øya og havet. Ved vannreservoaret forlater 

vi levadaen, og fortsetter på grusvei til vi kommer til naturparken Parque Florestal do Capelo. Her fortsetter vi 
i minibuss til den østligste tuppen av øya, og turen slutter ved kanten av vulkanen fra 1957 Farol dos 
Capelinhos. På vei tilbake kjører vi langs nordkysten av øya. Felles middag om kvelden på Restaurant Atletico. 
 
 
Dag 7 mandag 28. september 
Fly til Terceira og sightseeing i Angra do Heroísmo  
 
Etter frokost sjekker vi ut fra hotellet, og kjører til flyplassen for å 
fly til øya Terceira. Fra flyplassen tar vi en liten sightseeing på vei til 
hotellet Angra Bed & Breakfast. Resten av dagen skal vi tilbringe i 
den historiske byen Angra do Heroísmo, som også står på 
UNESCO’s verdensarvliste. For de som ønsker en liten vandretur 
denne dagen også, er det flott å ta turen opp til Monte Brasil, med 
super utsikt over byen. Det blir tid til å se seg rundt på egenhånd, 
eller bare sitte og kose seg på en fortausrestaurant. Angra var en 
viktig mellomstasjon for den transatlantiske handel og for handelen 
mot Øst-Asia. Tilnavnet do Heroísmo ble tildelt byen i 1829 av 
dronning Maria II, etter byens standhaftige kamp mot Marias 
motstander Miguel av Portugal.  
Vi møtes til felles middag om kvelden.  



 

Dag 8 tirsdag 29. september 
Vandretur Rocha do Chambre 
Distanse: 9,5 kilometer 
Vanskelighetsgrad: Medium 
Mat: Ta med mat og drikke 
 
Denne dagen skal vi utforske øya Terceira. Vi kjører opp til Algar do 
Carvão. Dette er en vulkan «pipe» som ble oppdaget ved en 
tilfeldighet i 1893. Så fortsetter vi til Biscoitos, hvor vi går en 
vandretur på ca 9,5 km. Etter turen kan vi bade i beskyttede kulper 
innimellom lavasteinene, før vi kjører tilbake til Angra do Heroismo. 
Felles middag om kvelden.  
 
Dag 9 onsdag 30. september 
Hjemreise 
Avreise med minibuss fra hotellet til flyplassen. 
Fly fra Terceira til Lisboa og videre til valgt flyplass i Norge.  
 
 

 
 
 
 

Fly tur/retur Azorene via Oslo og Lisboa (ikke inkludert) 
 
 
 
 
 
 

Fly fra Ponta Delgada til Horta og fra Horta til Terceira (inkludert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selv om Azorene ligger langt ute i havet, er det ikke fiskeretter de er mest kjent for. 
Kjøttretten cozido smaker kjempegodt, og vi skal selvfølgelig smake.  
Det er storfe over alt, og Azorene eksporterer masse melk og kjøtt.  

 


