FOTOGRAFIEREIS NAAR DE AZOREN:
VULKAANLANDSCHAPPEN EN DE
ZONSONDERGANGEN AAN ZEE
11 dagen | 02 mrt 2022 - 12 mrt 2022
STARLING groepsreizen

Fotogra ereizen

Landschapsreizen

Workshops

Reisfotogra e

Lente in de Portugese Azoren. Voor een fotograaf betekent dat: dramatische lucht en frisgroene landschappen.
Daarbovenop struin je door gitzwarte lavavelden en indrukwekkende vulkaankraters. Kortom: deze
fotogra ereis naar de Azoren staat garant voor een prachtig kleurenpalet, magni eke vergezichten en
adembenemende rotskusten. Beter dan dit wordt het niet! Of toch? Misschien zien we zelfs dol jnen of
walvissen van dichtbij. In deze uitdagende omstandigheden leert fotograaf Sebastian Vervenne je de knepen
van het vak. Wie reist met ons mee?
Fotogra ereis naar de Azoren: meer tinten groen dan je ooit zag
Onbekend en onbemind? Daar brengt STARLING graag verandering in met deze fotogra ereis naar de Azoren.
Met de focus op de grandioze landschappen ontdek je deze parel van de Atlantische oceaan:
Afwisseling troef! Op de Azoren beleef je drie seizoenen per dag. Reken dus maar op buitengewone
lichtomstandigheden.
Niet zomaar worden de Azoren het Hawaï van Europa genoemd.
Je vindt er sprookjesachtige vegetatie en bossen. Samen met het heel vochtige klimaat zorgen die voor
unieke landschappen. Verwacht je aan een buitengewoon kleurenpalet, met meer groentinten dan je je kan
inbeelden.
Het landschap verrast voortdurend met bijzondere geologische formaties. Doordat alle eilanden gevormd
werden door onderzeese vulkaanuitbarstingen, ontdek je overal eeuwenoude vulkaankraters en lavastranden.
Tijdens de reis gaan we ook even ondergronds om een zogenaamde ‘lava-tube’ in beeld te brengen.
Bovendien bestaat de kustlijn uit ruige, zwarte klippen.
Bergtoppen tot boven de duizend meter rijzen op uit de zee, vlak naast de kustlijn.
De eilanden zijn bezaaid met indrukwekkende watervallen.
De Azoren vormen een van de rijkste gebieden voor maritiem leven in de wereld.
Eilandhoppen op de fotogenieke Azoren
We beginnen deze landschapsfotogra ereis op het eiland San Miguel. Eerst bezoeken we het westen van het
eiland, twee dagen later trekken we naar het oosten. Bereid je voor op volle geheugenkaartjes, op sommige
momenten zal je niet weten wat eerst te fotograferen.
Van daar vliegen we naar het kleine eilandje Flores. Daar richten we onze lenzen op pittoreske vissersdorpjes,
groene vulkaankraters en mistige bossen.
Ten slotte doen we Pico aan. Ook hier fotograferen we de kenmerkende woeste kusten en lavavelden. Met
daarbovenop uitgestrekte wijngaarden. Bovendien maken we hier een goede kans om van dichtbij kennis te
maken met grote zeezoogdieren.
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Wat maakt deze fotogra ereis naar de Azoren zo bijzonder?
Een waaier aan fotogenieke landschappen op een van de mooiste eilandengroepen van Europa.
Een onwaarschijnlijke kleurenpracht in een woest natuurlandschap.
Een kleine groep van maximaal zes personen, waarbij iedereen kan rekenen op kwalitatieve
individuele begeleiding.

Maak kennis met je reisbegeleider
Landschapsfotograaf Sebastian Vervenne heeft er al twee trips naar de Azoren op zitten. Hij werd er verliefd op de
woeste lavavelden en de imposante groene vulkaankraters. Tijdens deze fotogra ereis neemt hij je graag op
sleeptouw op deze onderschatte reis- en fotogra ebestemming!

Is deze fotogra ereis naar de Azoren iets voor jou?
Je houdt van een aangenaam klimaat, de zee, groene eilanden en uitgedoofde vulkaankraters.
Je hebt een goede basisconditie en een sterke interesse voor natuur- en landschapsfotogra e.
Je deinst niet terug voor wisselende weersomstandigheden en fotogra e-excursies in de vroege
ochtend.

Vereiste voorkennis
Geen

Veel

Comfort
Basis

Luxe

Conditie
Basis

Sportief

Fotogra egehalte
Natuurgehalte

Geïnteresseerd? We houden je op de
hoogte

Ontdek het reisprogramma
02/03

Vertrekdag! Brussel/Amsterdam - Sao Miguel - westkust
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We vliegen van Brussel of Amsterdam naar Sao Miguel, het grootste eiland van de Azoren. Van de luchthaven
rijden we meteen naar de westkust, waar we twee keer zullen overnachten.

03/03

Westkust Sao Miguel
De westkust van Sao Miguel is de perfecte introductie voor deze bijzondere fotogra ereis.

04/03 - 05/03

Oostkust Sao Miguel
Aan de oostkust van Sao Miguel ligt de focus op landschapsfotogra e tijdens zonsopkomst en zonsondergang. We
gaan op zoek naar uitdagende omstandigheden. Overdag xeren we ons op abstracte fotogra e langs de kust.
Verder zijn er in de buurt heel wat warmwaterbronnen. Als je hiervan houdt, krijg je zeker de kans er langs te gaan.

06/03

Sao Miguel - Flores
Vandaag vliegen we van Sao Miguel naar Flores. Een klein maar jn eiland waar nauwelijks toerisme is.
Kleinschaligheid troef.

07/03 - 08/03

Aldeai de Cuada
Twee dagen lang ontdekken we dit fantastische eilandje. Oude vissersdorpjes, groene vulkaankraters en mistige
bossen staan op ons programma.

09/03

Flores - Pico
Een binnenlandse vlucht brengt ons van Flores naar Pico, het derde en laatste eiland van de reis.

10/03 - 11/03

Pico - Sara Village
Wijngaarden, lavavelden, woeste kusten en wie weet zelfs close-ups van zeezoogdieren. We sluiten de reis in stijl
af met dit letterlijke hoogtepunt: met zijn 2351 meter is de vulkaan op dit eiland de hoogste berg van de Azoren en
van heel Portugal.

12/03

Terugvlucht naar Brussel/Amsterdam
Hou rekening met eventueel een extra overnachting op de heen- en/of terugvlucht in Lissabon, Portugal.
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Praktisch
Accommodatie
We logeren tijdens deze reis in piek jne hotels op idyllische plekjes. Deze hebben we voor je uitgezocht aan de
hand van het comfort dat ze bieden en de maaltijden die ze serveren.
Quinta da Quiero
Terra Nostra
Aldeia da Cuada
Sara Village

Transport en vluchten
We verplaatsen ons met een minibusje. Om de mooiste fotolocaties te bereiken, gaan we vaak een stukje te voet.
Tijdens de reis maken we twee binnenlandse vluchten: van Sao Miguel naar Flores op 06/03 en van Flores naar
Pico op 09/03. Beide zijn inbegrepen in de prijs van deze reis.
Internationale vluchten zijn niet inbegrepen in de prijs. Van zodra de reis gegarandeerd kan vertrekken, sturen we
je een vrijblijvend voorstel voor je vluchten (kostprijs heen en terug is naar schatting 450 à 600 euro, al kan het
altijd minder of meer zijn). Hou rekening met eventueel een extra overnachting op de heen- en/of terugvlucht in
Lissabon, Portugal. Je blijft uiteraard vrij om zelf jouw vluchten te boeken. Vraag gerust meer informatie.

Klimaat en kledij
Het voorjaar in de Azoren betekent veranderlijk weer. Fotogra sch is dat heel interessant, maar ook
onvoorspelbaar. Bereid je dus voor op wisselende weersomstandigheden: verschillende dunne lagen kleding
tegen de wind, een goede waterdichte jas, stevige bergschoenen en een muts mogen niet ontbreken in je
bagage.
Ook stevige stapschoenen en regenkledij zijn een must. De dagen kunnen droog en aangenaam zijn, maar ook
winderig weer en neerslag behoren tot de mogelijkheden.
Temperaturen: ongeveer 15°C (max. 20°C – min. 7°C).
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