
Hvidkalkede bondehuse med røde tegl og sjove høje og 
runde skorstene, måske en knaldrød vindmølle tæt ved en 
stejl skrænt ned mod havet, hvor en farvestrålende lille 
fiskerbåd er på vej ind med dagens fangst. Rislende bække 
og buldrende vandfald, massevis af grotter, vulkanske kra-
tere med knaldende blå søer, der spejler bjergvæggene og 
skyernes abstrakte former, og pludselig omkring næste 
vejsving ser du en uendelighed af blomster.
Små byer med middelalderkirker, og lidt større bysamfund 
med fæstninger, paladser, kirker og meget velbevarede 
huse med kunstfærdige udsmykninger. Velbevaret arkitek-
tur, ofte særpræget og med flere hundrede år på bagen. 
Kridhvide bygninger med hjørner samt kanter omkring vin-
duer og døre i mørke basaltsten, hvis de da ikke er malet 
røde, grønne eller blå i rene farver. Glem ikke fotografiap-
paratet, der er meget at forevige! 

På São Miguel gør man klogt i at fordele udflugterne over 
nogle dage. Øens veje er snoede, og der er mange udsigts-
pladser, hvor der trædes på bremserne, fordi panorama-
erne er ret enestående. Vulkanske kratere med betagende 
søer, bl.a. ”Ildsøen”, Lagoa do Fogo og Sete Cidades, fos-
sende vandfald og varme kilder, såkaldte caldeiras, der 
lokker badetøjet frem, spruttende geysere, vandfald i be-
tagende jungler, teplantagerne ved Gorreana, den botani-
ske have Terra Nostra, små museer, keramikværkster i bl.a. 
Vila Franca do Campo, markedspladser, historiske kirker og 
klostre eller yndige fiskerbyer som bl.a. Mosteiros.
Men også hovedstaden Ponta Delgada stjæler tid, når man 
vandrer i den gamle bydels historiske gader med fikse små 

butikker, hvor man handler eller vinduesshopper, kigger 
inden for i en kirke, lige skal fotografere de opfindsomme 
mønstre, som er vredet i jern foran vinduer og på balkoner-
ne eller man tager en drink eller to på havnefronten, hvor 
der altid er noget at se på med sejlskibe fra hele verden.

AzOReRne
ET PARADIS MIDT I ATLANTEN

PORTUGAL 

Havet er kongeblåt og skærer sig mange steder dybt ind mellem sort lava og rust-
røde klipper, men den dominerende farve på øerne er grøn i alle mulige nuancer i en 
uspoleret natur, der glider fint sammen med terrasser med vin og saftige marker med 
græssende kvæg. 

São Miguel

São Miguel

São Miguel

flora og fauna

Der er 55 endemiske planter på Azorerne. På van-
dreture kan man møde cedertræer, sjældne lyng-
planter, vilde druer, vild ingefærd, mahognitræer, 
japanske pinjer, akacier, drageblodstræer, horten-
sia, azalea og kamelia for at nævne nogle af de 
mest iøjnefaldende planter og træer. 
I havet er der et utal af fisk at se på, hvis man 
svømmedykker, samt tun, delfiner og hvaler i sæ-
sonen. Fuglelivet er ligeledes rigt med et væld af 
havfugle. Man kan se ørne svæve elegant, terner i 
store kolonier, Kuhls skråper yngler her, og mellem 
de overvintrende fugle er stenvender, hvidbrystede 
præstekraver, regnspover, kobbersnepper og sand-
løbere.
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Avenida ****
Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro
9500-119 Ponta Delgada
Tlf.: (296) 209 660

Hotellet er dejligt placeret i Ponta Delgada - 
kun få minutters gang fra havnepromenaden.
Dette populære hotel tilbyder sine gæster 
komfortable værelser, masser af faciliteter 
og et højt serviceniveau. Hotellet blev gen-
nemrenoveret i 1999, og består i dag af 80 
velindrettede værelser med aircondition, 
radio, TV, telefon og internet adgang. Hotel 
Avenida har desuden en glimrende restau-
rant, som også blandt de lokale er kendt og 
elsket for et lækkert og veltillavet udvalg af 
lokale specialiteter.

Talisman ***
Rua Marquês da Praia e Monforte, 40
9500-089 Ponta Delgada
Tlf.: (296) 308 500

Dette mindre, men meget elegante og char-
merende hotel, beliggende i de historiske 
gader i den gamle bydel, er en oplevelse 
ud over det sædvanlige. Set udefra syner 
hotellet ikke af meget, men den indvendige 
udsmykning er meget elegant og smagfuld. 
Her oplever man overalt en meget afslap-
pet og gæstfri atmosfære. Hotellets 50 
værelser er alle hyggeligt og smagfuldt 
indrettede og har aircondition, radio, TV, 
telefon og minibar. På hotellet findes i øv-
rigt en af de mest populære fiske- og skal-
dyrsrestauranter i Ponta Delgada.

Terra nostra Garden ***
R. Pe José Jacinto Botelho, 5
9675-061 Furnas
Tlf.: (296) 549 090

Hotellet er beliggende på den sydøst-
lige del af øen i Terra Nostra Parken, der 
kan fremvise en imponerende samling af 
gamle træer og en varm kilde. Et særde-
les fredfyldt sted for dem, der trænger til 
at komme lidt på afstand af den stressede 
hverdag.
På hotellet findes bl.a. opvarmet indendørs 
swimmingpool ,udendørs “hot spring” 
swimmingpool, tennisbane, fittnessrum, 
restaurant og bar. Hotellet har 84 velindret-
tede værelser, alle med aircondition, radio, 
TV, telefon og safetybox. På hotellet er der 
desuden internet adgang.

vila nova ***
Rua João Francisco Cabral, 1/3
9500-208 Ponta Delgada
Tlf.: (296) 301 600

Hotel Vila Nova er et nyere, komfortabelt 
og hyggeligt hotel beliggende i den histori-
ske del af byen tæt på mange spændende 
seværdigheder som f.eks. Convento da 
Esperanca og Forte de São Brás. Samtidig 
er man tæt på bycentrum med shopping-
muligheder og mange gode restauranter. 
På hotellet finder I bl.a. udendørs opvarmet 
swimmingpool og et mindre fitnessrum, 
samt restaurant og bar.
Hotellet har 102 værelser, som alle er rum-
meligt indrettede med aircondition, tele-
fon, internet adgang og safetybox.

1

4

3

2

Talisman Talisman

Terra Nostra Garden

Vila Nova Vila Nova

Terra Nostra Garden

AvenidaAvenida

25



Marina Atlantico ****
Avda. Infante D. Henrique 113 
9500-150 Ponta Delgada 
Tlf.: (296) 306 000

Dejligt førsteklasses hotel med en super 
central beliggenhed, måske byens bedste, 
i centrum af Ponta Delgada - tæt ved butik-
ker, restauranter, caféer og seværdigheder. 
Samtidig ligger den hyggelige havnepro-
menade lige udenfor døren, og indbyder til 
en afslappende slentretur.
Hotellet rummer 184 værelser, alle lyse og 
venligt indrettede med moderne bekvem-
meligheder såsom aircondition, TV, tele-
fon, safetybox og balkon. Fra de hyggelige 
værelser er det desuden muligt, mod til-
læg, at få en storslået udsigt over havnen 
og havet.
På hotellet finder I desuden restaurant og 
bar samt et helsecenteret med swimming-
pool, jacuzzi, sauna og tyrkisk bad. 

bahia Palace ****
Praia de Baía D’Alto
9680 Vila Franca do Campo 
Tlf.: (296) 539 130

Hyggeligt og meget komfortabelt strand-
hotel placeret i rolige, naturskønne om-
givelser ved en af São Miguels bedste 
sandstrande, Praia Água, blot ca. 20 km. 
øst for Ponta Delgada. Her midt imellem 
grønne frodige bakker og det blå Atlanter-
hav finder I de perfekte betingelser for en 

afslappende ferie. Tag en dukkert i havet, 
som ligger lige udenfor døren eller slap af 
ved det lækre swimmingpoolområde med 
udsigt over stranden og havet.
På hotellet er jeres ”hjem” et af de 101 
dejlige værelser, der alle er indrettede 
med aircondition, TV, telefon, minibar og 
safetybox.
Når sulten melder sig, kan hotellet tilbyde 
jer både en snackbar og to restauranter 
med lokale og internationale retter på me-
nukortet.
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