A(tra)ktivni Azori, 9 dni
Preprosti penzioni, nočitev/zajtrk
– raziščite »neznane« Azore
– prepustite se najlepšim trekingom na otoku Flores
– obiščite najmanjši otoček Corvo
– preizkusite se v bikoborbah

25.06.2022 do 03.07.2022
99 - Oskar Plus
Novi neznani Azori so potovanje za vse, ki ste se v Azore zaljubili in se znova želite
vrniti. Tokrat se prepustite a(tra)ktivnemu potovanju po najbolj odmaknjenih otočnih
skupinah. Poudarek potovanja je na pohodništvu in stiku z naravo.
Otok Terceira nam za uvod ponuja vinorodne pokrajine, lavne tunele, opazovanje morskih
psov, najdaljšo plažo na Azorih in Unescovo Angro. Za piko na i pa se boste najbolj pogumni
lahko preizkusili v bikoborbah.
Flores je najlepši in se ponaša z najbolj zahodno točko Evrope, številnimi slapovi in
vulkanskimi kalderami. Skupaj z najmanjšim otočkom Corvo leži odmaknjen od
civilizacije, potopljen globoko v Atlantiku.
Za konec pa je tu še Faial z modro barvo hortenzij, na katerem ne zmanjka lepih
pohodov. Tisti, ki želite nekaj več, pa se lahko odpravite na najvišji vrh Portugalske –
Pico. Čakal vas bo čudovit sončni zahod, spanje pod zvezdami in sončni vzhod za dobro
jutro.
Aktivno potovanje z veliko pohodi po vseh otokih za dušo, srce in oči.
1. dan LJUBLJANA – LIZBONA – TERCIERA. . Zbor v Ljubljani in vožnja do Benetk, od
koder preko Lizbone poletimo do Terciere. Vožnja do penziona in namestitev. (P*, letalo)
2. dan TERCIERA – izlet po osrednjem in južnem delu otoka . Zajtrk. Terceira je otok,
ki spada v centralno skupino otočja in na otoku se nahaja Unescovo mesto Angra de
Heroismo, stara azorska prestolnica in nekdaj pomembno pristaniško mesto. Obiščemo ga in
se spoznamo z njegovimi posebnostmi. Prestavimo se v njegov osrednji del, v pokrajino ki
spominja na scene iz filma Gospodar prstanov. Počastimo se s trekingom (2h30, 4,9 km,
razgiban teren). Popoldne sledi obisk nekaj otoških vulkanoloških posebnosti: podzemni
lavin tunel Gruta do Natal, fumarole Enxofre in vulkansko žrelo Algar do Carvao, eno redkih v

svetu. Čas za večerjo, priporočamo tradicionalno govejo Alcatro. Kaj pa bikoborbe?
Nočitev. (P*, Z)
Tradicionalne bikoborbe

Terceira je še edini otok, kjer se redno odvijajo tradicionalne bikoborbe, to je ulični tek pred biki in dok
Bikoborbe so v času poletja organizirane skoraj vsak dan in gre za dogodek, ko na ulice mest in vasi
prebivalce. Medtem ko ženske iz varnih teras opazujejo in ohrabrjujejo svoje moške, skušajo slednji bik
čemer bika ne smejo poškodovati. Bik zapusti prizorišče živ in nepoškodovan, a najbrž zelo razjarjen. Tr
si bomo ogledali v skladu z razpoložljivostjo v naših terminih potovanja. Plača se le sedež na varni teras
sodelovanje na ulici je brezplačno. Vsem sodelujočim priporočamo dobro polico zdravstvenega zavarova
3. dan TERCIERA – izlet na kite in delfine in izlet po osrednjem, vzhodnem in
zahodnem delu otoka. Zajtrk. Prosto do 13h ure ali izlet na kite in delfine (doplačilo). V teh
vodah je ogromno vrst kitov in delfinov in na izletu z ladjico je skoraj zagotovljeno, da vidimo
te ogromne morske sesalce. Vkrcamo se na ladjo in upamo na dober “foto-ulov”. Po izletu na
kite se zapeljemo do osrednje planote Serra do Cume, od koder se razprostirajo čudoviti
razgledi na vse strani otoka. Na severni obali se sprehodimo do naravnih klifov skozi
endemične nasade Erice Azorice. Obnemimo od pogledov in divjih prizorov igre mogočnih
valov in strmih klifov. Na severni obali obiščemo še Misterij, geološko razdejanje, ki je
posledica vulkanskih izbruhov in se osvežimo v vulkanskih naravnih bazenčkih Atlantskega
oceana. Vožnja nas popelje naprej proti najbolj zahodni točki otoka. Tukaj so nanizane
slikovite barvite kapelice in črnobele mogočne cerkve kot kontrast prvotnim, tradicionalne
vasice in na stotine raznolikih vrst dimnikov, ki krasijo ostrešje vsake hiške posebej.
Obiščemo naključno vas na zahodni strani otoka. Zvečer obiščemo ribiško mestece in znano
ribjo restavracijo. Nočitev. (P*, Z)
POMEMBNO (Izlet na kite in delfine):

Ni naključje, da je ravno kit glavač simbol Azorov. Po dosedanjih izkušnjah je praktično zagotovljeno
sesalce, vedno pa obstaja možnost, da velikih sesalcev ne vidimo. Obstajata dve vrsti ladjic, hitri gumija
udobnejši katamarani. Izberemo rajši katamaran. Izbira ladjice je v domeni partnerja. Izlet traja okoli 3
potovanje so obvezne prijave zaradi zagotovitve mest. Plačilo uredite z vodnikom na kraju samem.
4. dan TERCIERA – polet na FLORES . Zajtrk. Vožnja do letališča in polet na Flores.
Prispeli smo na najbolj zahodno točko Evrope, kjer so doma prelepe doline, vrhovi, kraterska
jezera, zasanjani slapovi in visoki klifi. Tukaj živi 3.900 prebivalcev, približno toliko turistov
ga obišče vsako leto, v nasprotju z Bohinjem, ki ga na lepo avgustovsko nedeljo obišče več
ljudi kot Flores v celem letu. Za začetek predlagamo namestitev v hotelu, potem pa takoj
pohod do znamenitih slapov, nekakšen simbol otoka Poco Ribeira do Ferreiro. Slapovi, ki
padajo preko dramatičnih klifov v laguno, zlito z deviško naravo, so del razgleda, ki te naredi
majhnega. Slapovi so del trekinga, ki se prične v speči vasici Lajedo in konča v Faja Grande
(4h hoje). V zameno dobimo nekaj najlepšega, kar ponuja Portugalska: 20m visoke bazaltne
orgle, zapuščeno kamnito vas, slapove Ribeira do Ferreiro, razgledišče nad zahodno obalo,
najbolj zahodno ležeči del Evrope, tri faje. Nočitev v Santa Cruz. (P*, Z, letalo)

5. dan FLORES . Zajtrk. Na otoku je čez 20 razglednih točk, zapeljemo se do prvih dveh
nad karizmatičnimi kalderami Rasa in Funda. Zabeležimo nekaj fotografskih utrinkov preden
naskočimo nekaj naslednjih razgledišč čez osrednja kraterska jezera, še posebej nad jezeri
Negra in Comprida, Seca in Branca. V Ponta Delgadi, na severu, naredimo kratek postanek,
preden se podamo na najlepši azorski treking (cca. 9km, cca. 3h – 3h30) od severa proti
jugu, po robovih strmih klifov in s pogledi proti razpenjenemu Atlantiku in nekdaj sanjskim
ZDA, medtem ko se v ozadju odslikava najbolj zahodno ležeči evropski svetilnik in zimzeleni
pašniki prekinjeni s potoki in strmimi slapovi. Na koncu nas pričaka največja nagrada dneva,
90m visoki kaskadni slap Bacalhau, edini v katerem je kopanje dovoljeno. Ne sprašujte za
temperaturo vode, enostavno ne sprašujte. Nočitev. (P*, Z)
Kanjoning na Floresu

Flores je otok neštetih slapov in mnogi izmed njih so primerni za kanjonig. Ljubitelji vodnih aktivnosti t
račun. Za doplačilo se lahko odločite za kanjoning kot dodatno aktivnost bodisi v prvi, bodisi v dr
Sporočite svoje želje na predpotovalnem online srečanju, mi pa se bomo potrudili, da jih uresničimo.

6. dan FLORES – celodnevni izlet na otok Corvo . Zajtrk. Corvo je najmanjši izmed
azorskih otokov. Spokojno samuje ujet sredi Atlantika, daleč od civilizacij in popularnih
turističnih destinacij. Zasanjan in drugačen, brez turističnih atrakcij. Na Corvo se ne potuje,
tja se gre po izkušnjo osame in odmaknjenosti, ki jo začutite takoj, ko stopite na otok. Tukaj
kraljuje tišina. Ob prihodu na otok se začne naš treking do Caldere, glavne otoške atrakcije
(krožna pot, 2h30 – 3h). Ob povratku v Vila do Corvo usmerimo pozornost na lesene
ključavnice na hišnih vratih kot del stare tradicije, sprehodimo se po tlakovanih ulicah,
občudujemo črne bazaltne hiške z belim vezivom in vsak zase navežemo stik s prijateljskimi
prebivalci, ki v obiskovalcih vidijo priložnost preseganja vsakodnevne monotonosti. Za pivo
ali kavo: Caldeirao je edina restavracija na otoku in Irmaos Metralhas BBC edini bar. Prosto
popoldne za skok čez letališko stezo do starih mlinov na veter ali v naravne bazenčke. Pozor,
bodite točni na odhodu, saj nihče ne zagotavlja odhod trajekta za naslednji dan. Vrnitev v
hotel in nočitev. (P*, Z, trajekt)
7. dan FLORES – polet na otok FAIAL – PICO (po želji vzpon na vrh PICO) . Zajtrk.
Prosto do odhoda še lahko izkoristimo za lastno raziskovanje. Polet proti Horti na otoku
Faial, od koder se s trajektom odpeljemo na otok Pico, našo zadnjo postajo na Azorih. Otok
Pico, z najvišjim istoimenskim vrhom Portugalske (2.351 m), je preprosto poseben otok. Na
obalah prevladuje črno-siva barva, v gorati notranjosti zelena z modrikastimi jezeri in pogledi
na modri Atlantik. Prva posebnost otoka je njegova gorata planota, t.i. gorska transverzala v
notranjosti, zelena s številnimi pašniki, kravami, jezeri, vrhom Pico in panoramskimi pogledi
na Sao Jorge in Faial na eni strani in na odprti Atlantik na drugi. Zapeljemo se do planinske
koče na 1.200m, kjer je izhodišče za vzpon na vrh. Kdor se za vzpon odloči, od tu nadaljuje
proti vrhu (opis spodaj). Ostali pa se odpeljemo do jezerc. Spustimo se do obale, nato pa se
sprehodimo po robustni pokrajini lave misterios ob oceanu na skrajnem vzhodu otoka z

norimi pogledi čez ocean proti otoku Sao Jorge. 5km, 2h Po pohodu si privoščimo kopanje v
lavinih bazenih. Vožnja do hotela. Prost večer in nočitev. (P*, Z, letalo, trajekt)
Vzpon na Pico (2351m), najvišji vrh Portugalske.

Vzpon pričnemo na 1.200 mnv v popoldanskih urah in zahteva dobro fizično pripravljenost, planinsko
pohodniške čevlje. Pred vzponom se registriramo, natovorimo hrano, najeti šotor in spalko ter ostalo p
Na vrhu si sami postavimo šotor. Naslednje jutro sestopimo v dolino. Vzpon traja 3h30 – 5h, podobno v
do vrha je ena in edina markirana pot s približno 50 oznakami. Na vrhu si postavimo šotor in se razgled
sami sredi oceana, na dosegu zvezd ozavestimo trenutek in napišemo zgodbo za potomce.

Pred vzponom opravite spletno prijavo in si rezervirate termin vzpona. V primeru slabega vremena je
velikokrat prepovedan, pot pa zaprta. Administrativne stroške povezane z vzponom (registracija in za
sami, medtem ko najem šotorov in gorskega vodnika krije agencija.

8. dan PICO – polet v LIZBONO . Zajtrk. Odpeljemo se na planoto pod goro Pico, kjer nas
čakajo razgledi na sosednje otoke, pašniki in jezera. Zadnji pohod na otoku Pico nas vodi
čez čudovito pokrajino, skozi gozd mirte in lovorikovcev vse do obale polne lavinih bazenov.
Planinski zrak in razgledi nam godijo vse dokler se ne spustimo nazaj proti črno-sivi obali.
7,5km okoli 2h. V mestecu Sao Roque se okrepčamo in spočijemo. Sledi kopanje v enem
izmed naravnih kopališč, ki jih je na svoji poti z gore ustvarila lava. Za konec še obisk
tradicionalne vasice Lajido ob letališču, kjer se srečamo z kamnitimi hiškami z rdečo obrobo
in uživamo še zadnje trenutke, mogoče ob kozarčku vina, ki ga je rad pil celo ruski car.
Vožnja na letališče in polet v Lizbono. Vožnja do hotela. Namestitev in prost lizbonski večer.
Nočitev. (Z, H*)
9. dan LIZBONA – LJUBLJANA . Zajtrk. Vožnja na letališče in polet proti bližnjemu
letališču. Vožnja do Ljubljane. Konec potovanja. (Z, letalo)
Zaporedje dni se lahko spremeni glede na optimalne vozne rede trajektov in vreme.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program
Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 11 - 14 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 7 - 10 oseb

Redna cena
1599 EUR

Aktualna cena
1599 EUR

90,00 EUR
120,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za nevoznika
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Vzpon na vrh Pica (lokalni vodnik, spanje v šotorih, zajtrk)
Zdr. zav. Coris, do 10 dni, posamično *
Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja

90,00 EUR
150,00 EUR
4,56 %
120,00 EUR
16,50 EUR

15,00 %
10,00 %
39,00 EUR

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje: prevoz do letališča in nazaj, letalski prevoz po
programu, letališke in varnostne pristojbine (84 EUR), 8 nočitev v preprostih hotelih ali
penzionih z zajtrkom, vse prevoze s taksiji in najetimi vozili (vključeno gorivo, zavarovanje
vozila), trajekti po programu, vse vstopnine po programu, slovensko vodenje, stroške
priprave in organizacije potovanja.
**Prevozi: Azore bomo raziskovali z najetimi vozili (vodnik lahko vozi kombi, sicer
avtomobili). Agencija Oskar uredi najem avtomobilov ter ustrezno navigacijo. S prijavo se
sopotnik strinja, da bo prevzel obveznost vožnje avtomobila proporcionalno glede na število
sopotnikov v njem. Če sopotnik ne želi voziti, lahko doplača (doplačilo spodaj). Število mest
za potnike ne-voznike je omejeno.
Pred potovanjem bomo pripravili srečanje, na katerem se bomo temeljito pogovorili in se
na potovanje skupaj pripravili.
Doplačilo po želji na kraju samem (na osebo): – kanjoning: 3 ure: cca. 60 EUR, 5 ur: cca.
90 EUR– izlet na kite in delfine: 60 EUR,– napitnine: 20 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. ZDRAVJE: obveznih
cepljenj ni. Priporočamo, da sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 7
PRIPRAVA POTOVANJA: 13.09.2021
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
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, večposteljne 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,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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