
KRATERWANDELING OP DE AZOREN
Als negen stipjes in het midden van de At-
lantische Oceaan, vormen de Azoren het 
meest westelĳke deel van Europa. São Mi-
guel, het grootste van de negen eilanden, 
biedt adembenemende wandelroutes langs 
de vele vulkaankraters. Na je wandeling kan 
je heerlĳk ontspannen in de warmwater-
bronnen van Terra Nostra Park, Poça da 
Dona Beĳa, Ferraria en Caldeira Velha.

De gezellige pleintjes en terrasjes maken 
hoofdstad Ponta Delgada een prima uit-
valsbasis om de andere aspecten van São 
Miguel te leren kennen. Liever het stadsle-
ven vermĳden? De rest van het eiland biedt 
meer dan genoeg rustige plekjes.

MEER DAN 50 ROUTES OP MADEIRA
Ook op Madeira, vlak voor de kust van Ma-
rokko, is het heerlĳk wandelen. Langs de 
meer dan 50 wandelroutes, meestal langs 
een ‘levada’ of irrigatiekanaal, kan je het 
eiland op een actieve manier ontdekken. 
Neem in de stad Funchal zeker de tĳd om 
Zona Velha te verkennen. De streetart, leu-
ke straatjes en overdekte markt Mercado 
dos Lavradores wil je niet gemist hebben. 
Of doe de Monte Toboggan Run en laat je in 
een rieten slee de berg af zoeven. 

Vlei je daarna neer op een van de terrasjes in 
de stad en proef van de lokale godendrank 

‘poncha’, een cocktail op basis van sinaas-
appel, limoen en honing. Na de versterkte 

Op zo’n vier uur vliegen van Brussel liggen pareltjes van eilanden, de Azoren en Madeira. Met lentetempe-
raturen het hele jaar door, ideaal om ook in de wintermaanden de wandelschoenen aan te trekken. Graag 
nog zuidelĳker actief genieten op Kaapverdië? Geen betere manier om de landschappen te ontvouwen, 
dan een stevige tocht langs imposante kliffen en groene valleien.

Combineer Madeira  
met de Azoren 

In minder dan twee uur vlieg je 
van Madeira naar São Miguel in de 
Azoren. Tĳdens een 11-daagse reis 

van Adagio Tours proef je van allebei. 
Wens je de Azoren iets beter te leren 
kennen? Kies dan voor een formule 

met eilandhoppen en combineer 
twee tot alle negen eilanden. Adagio 
Tours biedt een waaier een actieve 

programma’s voor families en actieve 
reizigers. 

Vraag ons gerust vrĳblĳvend naar 
meer informatie.
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  Adagio  Tours

Wanderlust in de Atlantische Oceaan 
AZOREN, MADEIRA & KAAPVERDIË

Lagoa do Fogo, São Miguel Madeira

Sete Cidades, São Miguel 25 Fontes & Cascada da Risco, Madeira



  Met een grote passie voor de Portugese cultuur,  

heeft Adagio Tours zich gespecialiseerd in 

Portugeestalige bestemmingen. Met doorgedreven 

maatwerk verzorgen ze je reis naar Portugal, 

de Azoren, Madeira, Kaapverdië, en São Tomé 

en Príncipe. Vraag naar hun aanbod bij ons, 

uw reisagent.

madeira-wĳn is dit het populairste drankje 
van het eiland.

VERKENNINGSTOCHT OP KAAPVERDIË
Langs de Afrikaanse kust vind je het even 
Portugees getinte Kaapverdië. En meer dan 
alleen een paradĳs voor zonnekloppers en 
surfers, valt hier heel wat te beleven. Zo is 
er São Vicente, muziekstad en thuishaven 
van blootvoetse morna-zangeres Césaria 
Évora, nog door Stromae bezongen in zĳn 

‘Ave Cesaria’.

Nabĳgelegen Santo Antão doet denken aan 
een aards paradĳs. Als geen ander doet het 
de naam Cabo Verde (Groene Kaap) alle eer 
aan. Iets zuidelĳker vind je de bergmassie-

ven van São Nicolau, doorkliefd met groene 
canyons en prachtige kliffen.

De Sotavento-eilanden brengen misschien 
nog het beste van de hele archipel samen, 
met imposante bergen, groene valleien en 
lieflĳke stranden. Zo is er de actieve, zwar-
te vulkaan op vuureiland Fogo, Brava met 
zĳn felle winden en sterke stroming. Of de 
woestĳnlandschappen en witte zandstran-
den van Maio. Ongehinderd door moder-
nisme en toerisme, lĳkt de tĳd hier wel stil 
te staan.

VOOR DOORGEWINTERDE WANDELAARS
Fan van een stevige wandeling? Op Santo 
Antão, São Nicolau en Santiago kan je als 

fervent wandelaar je wanderlust pas écht 
botvieren. En beklim de Pico Grande met 
een berggids, een ervaring om nooit te ver-
geten!
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