NATUURREIS OP MAAT: DOLFIJNEN EN WALVISSEN
IN DE AZOREN
Het hele jaar door
Individuele reizen

Natuur

Bootreizen

Zeezoogdieren

Vogelreizen

Een natuurreis naar de Azoren is de ideale vakantie voor wie natuurbeleving of fotogra e wil
combineren met voldoende vrije tijd. De vele walvissen en dol jnen in de wateren rond dit archipel
leveren een uniek schouwspel. Deze trip naar de Azoren is perfect toegankelijk voor jong en oud.
Starling werkt een reisschema uit die elke deelnemer een fantastische belevenis bezorgt op deze
unieke Portugese eilandengroep!

Zalige zeezoogdieren
Je verblijft op Pico, het op een na grootste eiland van de archipel. De rode draad door deze trip zijn
zeezoogdieren. Je vaart 4 verschillende dagen op zee en komt héél dicht bij verschillende soorten
dol jnen en walvissen. Dat kunnen wel 10 verschillende soorten zijn in 1 week tijd! Gestreepte en
gewone dol jnen, tuimelaars, Atlantische vlekdol jnen en potvis worden in deze periode bijna
dagelijks gezien. Daarnaast zie je grampers, grienden en met wat geluk spitssnuitdol jnen (gewone
en Gervais), noordelijke butskop en Noordse vinvis. En wie weet duiken ook zwaardwalvissen op
voor je boot! Voor groepen vanaf 6 personen kunnen we een boot charteren voor de excursies,
waardoor je altijd zelf kan beslissen wat je wensen zijn!

Prachtige landschappen en culinaire verwennerij
Je kan heerlijk dineren op de Azoren. Elk eiland heeft zijn eigen lokale specialiteiten, en de restaurants
zijn typische quintas of liggen aan de vele havens.
De planning is breed, je kan er exibel mee omgaan a ankelijk van de weersvoorspellingen. De trip
omvat 5 excursies op zee. Alle maaltijden, toegang tot het walvismuseum en alle excursies en
wandelingen zijn inbegrepen. Bijkomend kunnen er nog grottenwandelingen of duiksessies worden
geboekt. Als er interesse is, organiseren we graag een speciale vogelkijktocht. Relaxen, wandelen,
natuurbeleving en sporten, het kan allemaal op deze reis!

Wat maakt deze natuurreis naar de Azoren zo bijzonder?
Je ziet gegarandeerd en van dichtbij (tot wel 10 soorten) walvissen en dol jnen.
Je beleeft de unieke natuur van de Azoren op een ontspannen manier.
Je maakt verschillende zee-excursies met de beste zodiaks en verkent zo verschillende eilanden.
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Is deze natuurreis naar de Azoren iets voor jou?
Je wil op een ontspannen manier reizen: natuurbeleving én genieten.
Je bent exibel ingesteld en kan je programma afstemmen op de weersomstandigheden.
Je hebt een basisconditie en houdt van wandelen en varen.
Je bent zot van zeezoogdieren!

Vereiste voorkennis
Geen

Veel

Comfort
Basis

Luxe

Conditie
Basis

Sportief

Fotogra e-gehalte
Natuurgehalte

Ontdek het reisprogramma
DAG 1

Heenreis Brussel/Amsterdam - Pico (vluchten niet inbegrepen)
Vluchten zitten niet inbegrepen in de prijs maar kunnen wel via ons geboekt worden.

DAG 2 TOT 6

Zeezoogdieren spotten op de Azoren
In de prijs zitten 4 bootexcursies inbegrepen:
3 halve dagen
1 volle dag
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Daarnaast worden allerlei excursies georganiseerd met de focus op algemene natuurbeleving (fauna en
de unieke endemische ora) en lichte cultuurbeleving. Het programma is exibel en a ankelijk van de
weersomstandigheden.

DAG 7

Terugreis Pico - Brussel/Amsterdam (vluchten niet inbegrepen)
Voor de terugreis is er een tussenstop (overnachting) gepland in Lissabon. Deze overnachting en
vluchten zijn niet inbegrepen in de prijs.

DAG 8

Terug thuis
Je landt terug in Brussel/Amsterdam met fantastische natuurbelevenissen op je netvlies gebrand. Dat
wordt nagenieten!

Praktisch
Accommodatie
Alle overnachtingen en maaltijden zijn van een standaard tot goede kwaliteit. Je overnacht in een
guesthouse en de maaltijden worden genuttigd op wandelafstand in een lokaal restaurant. Het
restaurant hecht belang aan lokale producten en/of bio-producten.

Transport
Je verplaatst je op het eiland met een minibus, op goede wegen. Excursies op zee gebeuren met een
comfortabele zodiak (RIB). Voor groepen vanaf 6 personen kan de zodiak worden gecharterd, wat je
alle vrijheid geeft.
Vluchten zitten niet inbegrepen in de prijs, maar kunnen wel via ons geboekt worden. Omdat de prijzen
erg variabel zijn, zitten ze niet inbegrepen in het totaalpakket. Prijzen van de vluchten variëren tussen de
300 en 800 euro.
OM DE CHARTERS TE GARANDEREN IS TIJDIG INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK. WIE SNELLER
INSCHRIJFT, BETAALT MINDER VOOR DE VLUCHTEN.

Klimaat en kledij
In deze periode van het jaar is het mooi, zonnig en warm weer op de Azoren. Het kan echter altijd
gebeuren dat het eens bewolkt, fris en regenachtig is. Goede aangepaste kledij voor uiteenlopende
omstandigheden is dus aangewezen. Voor de excursies op zee neem je best water- en winddichte kledij
mee.

Wandelen en natuurstudie
Het wandelen is over het algemeen gemakkelijk. Deze actieve reis is toegankelijk voor iedereen en
ieder gezin met een gezonde interesse voor natuur. Ervaring is niet noodzakelijk. De reis bevat wel
enkele sportieve boottochten.
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Fotogra e
Tijdens deze reis zijn er mooie opportuniteiten voor fotogra e. De dichte waarnemingen van
zeezoogdieren leveren gegarandeerd leuke plaatjes op, en de landschappen zorgen voor prachtige
vergezichten. Bovenal is deze reis natuurbeleving ten top!

Prijs
1430 euro (Prijs per persoon)
Reserveren vóór 1 maart 2019

Inbegrepen
alle boottochten
alle drinkwater
alle excursies en toegangstickets voor parken
alle maaltijden
alle overnachtingen
alle transport ter plaatse
enthousiaste begeleiding door STARLING-natuurgids(en)
gespecialiseerde lokale gidsen
verzekering garantiefonds

Niet inbegrepen
alcoholische dranken en frisdranken
extra overnachtingen
fooien voor lokale medewerkers (horeca, hotels,...)
internationale vluchten en luchthaventaxen
persoonlijke uitgaven
reisbijstandsverzekering en annulatieverzekering (kan je boeken via ons)
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