VELIKONOČNÍ RELAX NA AZORECH
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
MENŠÍ SKUPINA, EVROPSKÁ EXOTIKA, TERMÁLY, LEHKÁ TURISTIKA
Azorské ostrovy leží v Atlanském oceánu, 2 hodiny letu z Portugalska. Díky odlehlosti zde nejsou davy turistů. Objevíte
ráj zelené a modré barvy v rozmanité vegetaci, ve vodách jezer uvnitř sopečných kráterů a ve vlnách vždy divokého moře.
Počasí je kromě léta přibližně stejné, teploty se pohybují okolo 20 stupňů. I proto se můžete bez obav vydat na náš
oblíbený zájezd na centrální azorský ostrov Sao Miguel již v dubnu o Velikonocích.
Ostrov plný přírodních krás a zajímavostí projedeme doslova křížem krážem. Vrcholy kopců nejsou daleko od moře, proto
jsou výhledy na Atlantik skutečně úchvatné. Čekají nás lehké vycházky do přírody, bujná exotická vegetace,
vykoupete se v termálních pramenech a ochutnáte místní speciality.
Vydejte se s Periscopem do ostrovního ráje v Atlantiku!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

3. 4. - 9. 4. 2023

7 dnů

40 800 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Ponta Delgada (s přestupem) a zpět vč. letištních tax
6x ubytování v 3* hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
5x snídaně (mimo poslední den)
průvodce
ochutnávku místní speciality cozido ve městě Furnas (vydatný oběd)
dopravu podle programu
cestovní pojištění Uniqa K10S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 30 EUR
výlet za velrybami cca 60 EUR
spropitné a další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním na Covid-19
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 5 000 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Termín zájezdu může být posunut o 1-2 dny, definitivní termín bude upřesněn cca měsíc před zájezdem.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 12
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PROGRAM:
1. den: Dle aktuálního letového řádu večerní odlet z Prahy do Lisabonu, nocleh v Lisabonu v hotelu nedaleko letiště.
2. den: Ranní odlet z Lisabonu na ostrov Sao Miguel. Dnes si prohlédneme západní stranu ostrova, které dominuje sopečný
masiv Sete Cidades. Po cestě zastávka na vyhlídce Vista do Rei, která nabízí jeden z nejkrásnějších panoramatických
výhledů na ostrov na dvě jezera - modré a zelené v obrovském sopečném kráteru s obvodem až 12 kilometrů a kolmými
stěnami vysokými 300 metrů. Na předměstí Ponta Delgady nahlédneme do skleníků, kde se pěstuje ananas, kdysi výnosný
produkt místního zemědělství a jeden ze symbolů ostrova.
3. den: Výlet do Furnasu, po cestě zastávka na vyhlídce Santa Iria s okouzlujícím výhledem na vnitrozemí a severní
pobřeží. Furnas leží na břehu stejnojmenného sopečného jezera a jedná se o lázeňské městečko proslulé
fumarolami, horkými prameny a typickým pokrmem cozido (v ceně zájezdu), který se připravuje v hrnci zakopaném
do země a ohřívaném vulkanickou párou. Cozido může být např. vydatným obědem. Ve městě se také nachází
nádherná botanická zahrada Terra Nostra, kde si budeme moci nejen prohlédnout ukázky místní vegetace, ale také
se vykoupat v termálních lázních.
4. den: Možnost cca 3hodinového lodního výletu za pozorováním velryb a delfínů. V oblasti Azorských ostrovů se
vyskytují ve velkém množství a jedná se o jedno z nejlepších míst na světě na pozorování těchto mořských savců. Duben je
navíc považován za nejlepší měsíc v roce, kdy je možné v blízkosti Azorů zahlédnout i plejtváky obrovské a další druhy
velryb. Prohlédneme si také historické centrum největšího města ostrova Ponta Delgada (mj. s kostelem Sao Sebestiao,
pevností Forte de Sao Brás a tržištěm s čerstvými místními ananasy) a budete mít možnost navštívit také krásnou
městskou botanickou zahradu José do Canto s obrovskými exotickými stromy.
5. den: Nad městečkem Vila Franca do Campo se nachází poutní místo zasvěcené Panně Marii se svatyní, odkud je
nádherný rozhled do okolí. Dále pokračujeme do chráněné přírodní rezervace Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero), která je
bezesporu jednou z největších přírodních atrakcí ostrova. Mystické jezero dlouhé 2 km vyplňuje dno vyhaslého kráteru a je
obklopeno vysokými kopci s endemickou vegetací. Na Azorech najdeme také jediné čajové plantáže v Evropě, mezi
kterými se můžeme projít a také samozřejmě ochutnat místní produkci.
6. den: Dnes prozkoumáme severovýchod ostrova Sao Miguel. V parku Ribeira dos Caldeiroes se podíváme k vodopádu
a stromovým kapradím. Vyhlídky na východním pobřeží Sao Miguelu patří mezi nejkrásnější na ostrově. Odpoledne si
vyšlápneme k vodopádu Salto do Prego, pod kterým se otužilci budou moci případně i vykoupat.
7. den: Ranní odlet z Ponta Delgady a návrat do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Azorské ostrovy jsou autonomní oblast, která je součástí Portugalska. Obecně jsou informace shodné s těmi u Portugalska.
Případné odchylky uvádíme níže.
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Portugalska (včetně Madeiry
a Azorských ostrovů) bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je
nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost
cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast
cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete v češtině na webu www.mzv.cz a ve
slovenštině na www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 není třeba dokládat bezinfekčnost. Aktuální
podmínky vstupu naleznete vždy na stránkách Ministerstva zahraničních věcí viz níže.
Aktuální podmínky vstupu do Portugalska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních
věcí ZDE. Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

