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Azorai – hortenzijų karalystė (10 d.)
Data: 2021 07 01 - 10
Kaina: 1560 EUR + skrydžio bilietas nuo 350 EUR
San Migelio sala: Ponta Delgada, Sete Sidadesas, ananasų plantacija, Ribeira Grandė, Kaldeira Velhos
terminiai šaltiniai, Lagoa du Fogu, Furnasas, Cha Gorreanos arbatos plantacija, Terra Nostra – Floreso sala –
Korvo sala.
1 diena. Vilnius (Kaunas, Ryga, Varšuva) – tarpinis Europos miestas (1 arba 2 persėdimai) – Ponta Delgada.
Skrydis į Azorų salas su tarptautiniu persėdimu Europos mieste. Atskridę į didžiausią San Migelio salą (Sao Miguel)
vykstame į viešbutį. Azorų salos – Portugalijos pasididžiavimas. Tai vis dar mažai žinomas 9 salų salynas, masinio
turizmo neatrastas perlas. Čia kiekvienas aktyvių kelionių mėgėjas ras visko, ko širdis geidžia: įspūdinga gamta ir
unikalios panoramos, daugybė parkų ir apžvalgos aikštelių, pasivaikščiojimo takai net ir aplink ugnikalnių kraterius,
kriokliai ir terminiai šaltiniai. Daugelis Azorų salyną vadina Europos Havajais ar geresne Islandijos versija. Kiti tiki,
kad salynas yra nuskendusios Atlantidos dalis. Bet kokiu atveju tai labiausiai į vakarus nutolęs salynas ir vienas
geriausiai saugomų Europos gamtos kampelių. Azorų salos labai skirtingos, nes ilgai buvo izoliuotos ir išsaugojo
savitą kultūrą ir tradicijas, maistą ir šventes. Azorai unikalūs daugeliu dalykų: tai vienintelė vieta Europoje, kurioje
auginama arbata ir kava, vienoje iš salų yra aukščiausias pasaulyje povandeninis kalnas, vienintelė vieta Europoje, kur
auginami ananasai, ir, žinoma, Azorų vandenys yra vienas didžiausių banginių prieglobsčių pasaulyje. Azorai
didžiuojasi dviem UNESCO paveldo objektais! O salų vizitine kortele tapo iš Japonijos atvežtos ir puikiai
įsitvirtinusios mėlynosios hortenzijos. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Ponta Delgada – Sete Sidadesas – ananasų plantacija.
Pusryčiai. San Migelio sala yra didžiausia Azorų sala, dar vadinama „žaliąja sala“. Šioje saloje galima rasti didžiausią
kraštovaizdžių įvairovę, daugybę istorinių ir gamtos paminklų, unikalių žmogaus nepaliestų vietų ir pliažų. Salos
kalvos ir lygumos, ežerų pakrantės apaugusios vešliais augalais, žalią spalvą kartais paįvairina juodai balti taškeliai
tolumoje. Tai salos įžymybė – laimingos visus metus besiganančios karvės. Azoruose registruota daugiau karvių nei
gyventojų, o San Žoržės sūris laikomas vienu iš Azorų delikatesu. Ekskursija pėsčiomis po siauras salos sostinės
Ponta Delgados senamiesčio gatveles. Miestas išsaugojo istorinius pastatus, daug malonių akimirkų suteiks
pasivaikščiojimas Antonio Borges parko alėjomis. Šį parką drąsiai galima vadinti botanikos sodu, nes jame auga
daugybė įvairiausių augalų. Aplankysime XIV a. pirmųjų jėzuitų vienuolių pastatytą Visų Šventųjų bažnyčią. Šiandien

čia yra religinio meno muziejus, sukaupęs unikalią bažnytinio meno kolekciją. Ilgai neužsibūsime sostinėje, nes mūsų
laukia vertingesni ir unikalūs gamtos objektai, kurie ir garsina salą. Vyksime į vakarinę salos dalį. Nuostabios
panoramos, kvapą gniaužiantys vaizdai džiugins akį, o iš Karališkosios aikštelės (Vista do Rei) atsivers Portugalijos
gamtos stebuklo – Mėlynojo ir Žaliojo ežerų panorama (matomumas priklauso nuo oro sąlygų). Vietiniai gyventojai
pasakoja gražią legendą apie žaliaakės princesės ir mėlynakio piemens meilę ir jų išlietas ašaras. Tos ašaros ir yra šie
du ežerai. Iš tiesų, tai vienas ežeras, kurį į dvi dalis dalija žemas tiltas. Tai didžiausias Azorų salyno vandens telkinys,
vadinamas Septynių miestelių (Sete Cidades) vardu. Toliau grožėdamiesi panorama leisimės link ežero ir užsuksime į
Šv. Mykolo bažnyčią. Miestelis garsėja vietiniais pyragėliais su San Žoržės sūriu. Trumpai pasivaikščioję ežero
pakrante, vyksime į apžvalgos aikštelę, iš kurios atsiveria vaizdas į ugnikalnio krateryje esantį Santjago ežerą ir
Karvao aikštelę, ir pasigrožėsime centrine salos dalimi. Azorai yra vienintelė vieta Europoje, kur auginami ananasai.
Specialiai įrengtuose San Migelio salos šiltnamiuose užauginti ananasus prireikia maždaug 2 metų. Azorų ananasai
yra ypač saldūs ir skanūs. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Ribeira Grandė – Kaldeira Velhos terminiai šaltiniai – Lagoa du Fogu.
Pusryčiai. Vykstame į šiaurinę salos dalį. Lankysime antrą pagal dydį San Migelio salos miestą Ribeira Grande.
Miestas įkurtas 1507 m., o XVIII–XIX a. suklestėjo atvykusių prancūzų verslininkų dėka. Miesto centre yra gražus
parkas, teatras, XVI a. Nostra Senhora da Estrela bažnyčia, barokiniu fasadu pasipuošusi XVII a. Espirito Santo
bažnyčia. Casa do Arcano – istorijos, religijos ir meno muziejus, kurio eksponatai pasakoja vietinės vienuolės, savo
rankomis iš miltų ir kriaukšlių sukūrusios 92 biblinius siužetus, gyvenimą. San Migelio sala garsėja likeriu ir kremu,
gaminamu iš uogų. Mulher de Capote likerių fabrikas yra šios salos vizitinė kortelė. Degustuosime įvairius kremus,
likerius ir vietinį brendį. Laisvas laikas pietums. Pasistiprinę vyksime į gamtos prieglobstį. Šiauriniame Agua de Pau
kalnų masyvo šlaite yra garsieji Kaldeiros Velhos terminiai šaltiniai. Ši vieta – labai magiška, nes baseinai pasislėpę
tarp didžiulių paparčių ir kitokių augalų, iš aukštumos krenta įspūdingo krioklio srovės, gaivindamos orą ir
sukurdamos nepaprastą atmosferą. Nenorintys maudytis galės pasivaikščioti po parko teritoriją ir stebėti
burbuliuojančias versmes. Po maudynių vyksime prie aukščiausio San Migelio salos vandens telkinio Lagoa do Fogo
(matomumas priklauso nuo oro sąlygų). Nakvynė viešbutyje.
4 diena. Furnasas – Cha Gorreanos arbatos plantacija – Terra Nostra.
Pusryčiai. Švelnus Azorų klimatas tinka augti arbatmedžiams. Tai vienintelė vieta Europoje, kur jie auga. Cha
Gorreanos arbatos fabrike susipažinsime su arbatmedžių auginimo tradicijomis, sužinosime, kaip ir kada arbata buvo
atvežta į salą, paragausime ir pačios arbatos, ir ypatingų ledų, gaminamų taip pat šiame fabrike. Furnaso slėnis
pripažintas vienu iš penkių geriausių vietų pasaulyje, kur galima susipažinti su ugnikalnių veiklos raida. Pats miestelis
įsikūręs pačiame aktyvaus ugnikalnio krateryje. Vietinių gyventojų tai nebaugina, jie nuolatos jaučia ryšį tarp žemės ir
aktyvių ugnikalnio darinių, užuodžia sieros kvapą, gali stebėti iš fumarolių kylančius garus. Ugnikalnis naudingas
vietos gyventojams. Sustosime Pico do Ferro apžvalgos aikštelėje ir iš paukščio skrydžio pasigrožėsime Furnaso
miesteliu ir Furnaso ežeru (matomumas priklauso nuo oro sąlygų). Į slėnį žvelgiant iš aukštai, aiškiai matosi, kad tai
ne slėnis, o 7 km skersmens ugnikalnio krateris. Pietums lauks staigmena, kuri garsina Furnasą visame pasaulyje.
Ugnikalnio gelmių karštis, karštosios versmės turėjo įtakos unikalaus cozido patiekalo gamybos tradicijai. Dideliame
puode sudėtus mėsos gabalus ir įvairias daržoves įkasa į karštą žemę ir laiko 6 valandas. Mėsa labai lėtai troškinasi,
tampa sultinga ir suminkštėja. Puodas ištraukiamas ir garuojantis karštas kvapnus mėsos troškinys patiekiamas

susirinkusiems turistams. Pasistiprinus sočiais pietumis mūsų lauks itin idiliškas Terra Nostra parkas. Šiam terminių
vandenų parkui, kuris yra salos gyventojų pasididžiavimas, daugiau nei 200 metų. Didžiulių paparčių, egzotiškų
augalų, hortenzijų ir kamelijų žiedų šešėlyje iš tiesų galima pajausti gyvenimo idilę, ramybę ir harmoniją. Verta skirti
laiko susipažinti su parko augalais – juk saloje auga net 560 rūšių augalų ir pasimaudyti 1780 m. įkurtame terminių
vandenų, kurie gydo reumatizmą ir kitas ligas, pripildytame baseine. Nereikia išsigąsti gelsvai rudo vandens, juk jis
prisodrintas sieros ir mineralų. Tik iš anksto reikia pasirūpinti turėti seną maudymosi kostiumą, kurio nebūtų gaila
paaukoti. Nakvynė viešbutyje.
5 diena. Ponta Delgada – Floreso sala.
Pusryčiai. Skrydis į Floreso salą, tituluojamą krioklių karaliene ir laikoma vakariausia Europos dalimi. Sala išsiskiria
itin vešliomis žaliuojančiomis kalvomis, natūraliais gamtos kampeliais, kriokliais. Dėl itin gausių versmių sala dar
vadinama Vandens sala. Tik 141 kv. km saloje itin gausu įvairių augalų, būtent čia vykstama grožėtis gausiai
žydinčiomis mėlynosiomis hortenzijomis. Saloje esančių 7 kraterių dugne susiformavo nuostabios spalvos ežeriukai.
Dėl Golfo srovės čia vyrauja itin minkštas klimatas su švelniomis žiemomis ir nekarštomis vasaromis. Vasarą vidutinė
temperatūra – 25 laipsniai šilumos. Esant galimybei, maudynės Atlanto vandenyne. Laisvas laikas poilsiui. Nakvynė
viešbutyje.
6 diena. Floreso sala.
Pusryčiai. Pažintį su UNESCO biosferos kategoriją turinčia sala pradėsime keliaudami centrinės salos dalies link.
Sustosime įvairiose apžvalgos aikštelėse: Pico da Casinha, Arcos da Ribeira da Cruz, pasigrožėsime net septyniais
ežerais: Da Lomba, Funda, Rasa, Seca, Agua Branca, Comprida ir Negra. Ribeira Grandės krioklys nepaliks abejingų
– iš 300 m aukščio krentantis vanduo dovanoja iš tiesų nepakartojamą vaizdą. Faja Grandė – Europoje toliausiai į
vakarus nutolęs miestelis. Čia sustosime įsiamžinti ir ranka pamoti Amerikos žemynui. Pietausime vietiniame
restorane – ragausime tradicinius Floreso salos patiekalus. Po pietų pertraukėlės lauks dar ne viena apžvalgos aikštelė
su pasakiškais vaizdais. Nakvynė viešbutyje.
7 diena. Korvo sala.
Pusryčiai. Esant palankioms oro sąlygoms, plaukiame į pačią mažiausią ir šiauriausiai esančią salą Azoruose – Korvą
(Corvo). Laiveliui lėtai plaukiant palei šiaurrytinę Floreso salos išraižytą pakrantę, stebėsime vietos paukščius,
didingus krioklius, saleles, uolas ir nepaprastai žydrą vandenyną. Po maždaug vienos valandos plaukimo (jei pasiseks,
galbūt mus lydės ir delfinai) iki Korvo salos išsilaipinsime vieninteliame ir autentiškame salos miestelyje Vila do
Corvo. Gyvenvietė buvo įkurta XV a., gyventojų vos 425 ir ji yra mažiausia Azoruose. Korvo sala – tikras žygeivių
rojus. Vyksime iki Kaldeiro kraterio – aukščiausios salos dalies. Žvelgiant žemyn matosi tyvuliuojantis ežeriukas,
žvelgiant tiesiai – vandenynas ir akį rėžianti žaluma. Peizažą pagyvina laukuose besiganančios karvutės. Sakoma, kad
jų čia daugiau nei gyventojų saloje. Vietos restorane ragausime šeimininkų patiektus pietus. Laisvas laikas
suvenyrams. Po pietų grįšime į Floreso salą. Nakvynė viešbutyje.
8 diena. Floreso sala – Ponta Delgada.
Pusryčiai. Skrydis į San Migelio salą. Laisvas laikas Ponta Delgados mieste. Laisvu laiku galima savarankiškai
lankyti miesto muziejus ir parkus arba išnuomotu dviračiu nuvažiuoti iki smėlio paplūdimio. Nakvynė viešbutyje.

9 diena. Delfinų stebėjimas.
Pusryčiai. Azorai – teisingiausia vieta norintiems pamatyti banginius. Šias salas skalaujantys vandenys yra
tinkamiausia vieta jiems gyventi ir veisti. Šalia Azorų salų aptinkama net 24 rūšių banginių ir delfinų. Esant
palankioms oro sąlygoms, vyksime jų *stebėti (turo trukmė 2,5–3 valandos). Išklausę instruktorių pasakojimo apie
banginių ir delfinų gyvenimą, plauksime į atvirą jūrą pasitikti vandenynų gražuolių. Laisvas laikas. Nakvynė
viešbutyje.
10 diena. Ponta Delgada – tarpinis Europos miestas (1 arba 2 persėdimai) – Vilnius (Kaunas, Ryga, Varšuva).
Priklausomai nuo skrydžio laiko, vykstame į oro uostą. Skrydis į Vilnių su persėdimu Europos mieste.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
•

Pažintinė kelionė lėktuvu ir mini autobusu pagal nurodytą programą.

•

Visos programoje nurodytos ekskursijos su vietiniu rusakalbiu gidu.

•

Skrydžio bilietai San Migelio sala – Floreso sala – San Migelio sala.

•

9 nakvynės 3* viešbučiuose.

•

9 pusryčiai, 3 pietūs.Įėjimo

•

Įėjimo bilietai į lankomus objektus.

•

Lietuviškai kalbančio kelionės vadovo paslaugos.

bilietai į mokamus objektus.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:
•

Skrydžio Vilnius (Kaunas, Ryga, Varšuva) – tarpinis Europos miestas (1 arba 2 persėdimai) – Ponta Delgada
– Vilnius (Kaunas, Ryga, Varšuva) bilietai nuo 350 eurų (10 kg rankinis bagažas įskaičiuotas, registruotas
bagažas už papildomą mokestį).

•

Banginių ir delfinų stebėjimas (60 eurų).

•

Medicininių išlaidų draudimas, pietūs ir vakarienės, arbatpinigiai (apie 20 eurų), kitos nepaminėtos išlaidos.

•

Priemoka už vienvietį kambarį – 350 eurų.

Pastabos:
•

Aviabilietai nekeičiami, pinigai už juos negrąžinami, pavardė keičiama už papildomą mokestį.

•

Atsižvelgiant į oro sąlygas, gali kisti kelionės programa, objektų lankymo tvarka.

•

Grupės dydis – 12–14 keliautojų. Vykstant mažesniam keliautojų skaičiui, kelionės kaina gali keistis.
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