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Azori – kombinacija dveh otokov 7 dni 
INDIVIDULANA PONUDBA! 

 

 
 
Azori so ognjeniško aktivna otoška skupina, v veliki meri namenjena preprostim ljudem in ljubiteljem 

narave. Azori so potovanje za dušo, oči in nas same. Evropski »shangri-la« je zasanjano introvertiran svet igre 
oblačne svetlobe in deževno sončnih kombinacij; lahko se vam zgodi, da otoke ujamete v njihovi najmočnejši 

razsežnosti – otožni oblačnosti, v kateri preživljajo svojo večnost. Bodite pripravljeni! 

 

Odhodi v 2017: po dogovoru 
 

* PO ŽELJI VAM UREDIMO TUDI LETALSKI PREVOZ DO AZORSKIH OTOKOV! 

1. dan polet na otok SAO MIGUEL – PONTA DELGADA. Zajtrk. Odjava iz hotela in prevoz do letališča 

Lizbona (z metrojem v lastni režiji, doplačilo) za polet naprej do otoka Sao Miguel. Največji Azorski otok. Po 

ureditvi vseh formalnost prevzem rent a car-ja in prevoz do hotela. Prosto za lastna raziskovanja. Sprehodi po 

slikovitih kamnitih ulicah, med črno-belimi bazaltnimi hiškami azorske arhitekture in bogatimi aristokratskimi 

vilami. Nočitev. Predvidena nastanitev (studio sea view): Aparthotel Barracuda (H, Z) 

2. dan PONTA DELGADA. Zajtrk. Prosto za lastna raziskovanja. Priporočamo ogled: Ribeira Quente Village 

(majhna ribiška vasica);  Terra Nostra Park (obdan z najlepšimi vrtovi v Evropi in ima termalno kopel); Ponta da 

Ferraria (Spa in kopališča); Fogo jezero; trdnjavo St. Blais in Ponta da Madrugada ter Ponta do Sossego kot 

odlični lokaciji za doživetje sončnega vzhoda.  Nočitev. (H, Z) 

3. dan PONTA DELGADA. Zajtrk. Prosto za lastna raziskovanja ali uživanja ob plaži. Nočitev. (H, Z) 

4. dan PONTA DELGADA – polet na otok TERCEIRA. Zajtrk. Odjava iz hotela in prevoz do letališča. Oddaja 

rent a car-ja in polet letala do otoka Terceira. Predvidena ura leta je ob 9h (let raja cca 40 min - SP 542  

18APR  PDL TER 0900 0940). Po ureditvi vseh formalnosti prevzem rent a car-ja na letališču in prevoz 

do hotela. Prosto za lastna raziskovanja. Nočitev. Predvidena nastanitev: Terceira Mar  (H*, Z) 

http://www.hotel-barracuda.com/uk/
http://www.bensaude.pt/terceiramarhotel/en/
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5. dan otok TERCEIRA. Zajtrk. Prosto za lastna raziskovanja. Priporočamo ogled: Obelisco do Alto da Memória 

(ponuja odličen panoramski pogled na Angra do Heroismo); trdnjavo de São Sebastião; Algar do Carvão (90 m 

globok vulkanski dimnik). Nočitev. (H*, Z) 

6. dan otok TERCEIRA . Zajtrk. Prosto za lastna raziskovanja. Priporočamo ogled: Serra do Cume (razgledna 

točka nad polji Praia da Vitoria); Serra de Santa Bárbara (štartna točka za razumevanje nacionalnega parka 

Terceira);  Verdelho vinski muzej; Monte Brasil (zamrl vulkan). Nočitev. (H*, Z) 

7. dan TERCEIRA – polet iz otoka Terceria. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Oddaja rent a car-ja na 

letališču. Konec storitev. (Z) 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:            564 EUR 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 6 nočitev v hotelu 3*-4* z zajtrkom, rent a car na otoku Ponta 

Delgada in Terceira, notranji let Ponta Delgada – Terceira, stroške priprave in organizacije potovanja. 
 

**Prevozi: Azore lahko raziskujete z najetimi vozili. Agencija Oskar vam uredi najem avtomobilov. Prav tako 
nastanitev na drugih otokih – odvisno kaj bi želeli še obiskati. 

 

Ponta Delgada – predviden rent a car: 

  
 
 

Terceira – predviden rent a car: 

 
 
Doplačilo po želji na kraju samem (na osebo):  

- prevoz z Go-Opti do bližnjih letališč, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

Doplačilo po želji ob prijavi (na osebo):  
- tradicionalno kosilo kuhano v Fumarolah (4 hodi, pijača in kava): cca 20 EUR, 

- odstopnina (zavarovanje rizika odpovedi): 4,56 % od vrednosti potovanja. 
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DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.  
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. Priporočamo, da sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.  

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 28. Februar 2017. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 

 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 

 
 


