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MADEIRA EN DE
ARCHIPEL VAN DE AZOREN

PORTUGAL

Deze bijzondere originele reisroute tussen 
Afrika, Europa en Amerika combineert 
twee weinig bekende parels: de Azoren en 
Madeira. De Azoren zijn een karaktervolle, 
afgelegen eilandengroep van vulkanische 
oorsprong in de Atlantische Oceaan met tal 
van natuurgebieden en zeereservaten. 
Toeristen zoeken de eilanden bijgevolg 
vooral op om hun ongerepte schoonheid. 
Madeira was dan weer heel populair bij de 
elite in de 19e eeuw. Hierdoor vindt u er nog 
heel wat elegante gebouwen. Wat beide 
bestemmingen echter gemeenschappelijk 

hebben, is dat het belangrijke stops waren 
voor de grote expedities richting het 
Amerikaanse continent. 
Het bijzonder zachte, subtropische klimaat 
van beide eilandengroepen heeft een waar 
paradijs gecreëerd voor natuurliefhebbers, 
met steile kliffen, een weelderige vegetatie, 
vulkanen, meren als glinsterende juwelen, 
walvissen, dolfijnen enz. De Azoren en 
Madeira weten bezoekers dan ook keer 
op keer te verrassen met hun verbluffende 
schoonheid!
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  Vaarroute

Dag 1   Inscheping                    -Funchal, Madeira (Portugal)

   14u30       19u30Lajes do Pico, eiland Pico

Dag 8        -                       - Varen

Dag 9   02u00      OntschepingFunchal, Madeira

Dag 7   08u30                13u00Vila do Porto, eiland Santa Maria

Dag 4   09u00         20u00Ponta Delgada, eiland Sao Miguel

Dag 5   08u00         18u00Praia, eiland Graciosa

Dag 6   07u00       12u30Horta, eiland Faial

Dag 3        -                       -Varen

Dag 2        -          18u00Funchal, Madeira

Aankomst van de 
World Explorer

Vertrek van de
World Explorer

Madeira en de Azoren

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema.

UW VOORDRACHTGEVER AAN BOORD: 

Lieven De Schamphelare

Lieven De Schamphelaere is Ere-voorzitter van Natuurpunt, de grootste 
terreinbeherende vereniging in Vlaanderen die meer dan 120.000 leden 
leden telt en met duizenden vrijwilligers 25.000 ha natuurgebied beheert. 
Eén van Lieven’s passies zijn zeezoogdieren en -vogels en hij heeft een 
ruime ervaring met natuurkijken op zee, onder meer in Macaronesië. Hij is 
burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en MBA. Na een loopbaan in 
de financiële sector en als docent bij de Lessius Hogeschool leidt hij nu een 

familiale KMO.
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Vrij bezoek of deelname aan de optionele excursies. 
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 5 • Praia, eiland Graciosa
Bezoek aan het eiland Graciosa, dat het ‘witte eiland’ 
wordt genoemd om zijn bijzondere geomorfologische 
kenmerken en geklasseerd is als biosfeerreservaat 
van de Unesco. In de São Mateuskerk van de 
kustplaats Praia bevindt zich een van de mooiste 
orgels van de Azoren. Het dateert uit het jaar 1793. 
Vrij bezoek of deelname aan de optionele excursies. 
Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 6 • Horta, eiland Faial 
> Lajes do Pico, eiland Pico
In de voormiddag komen we aan in Horta, dat op een 
landengte tussen twee baaien ligt. De stad bestaat al 
meer dan 500 jaar en de vele kerken en monumenten 
getuigen van een rijk verleden, dankzij de strategische 
locatie en de veilige haven, halfweg tussen Europa 
en Amerika. In de namiddag houden we halt in Lajes 
do Pico. In dit dorpje op het eiland Pico draaide 
vroeger alles om de walvisvangst. Vandaag heeft het 
toerisme die rol echter overgenomen. Vrij bezoek of 
deelname aan de optionele excursies. Ontbijt, lunch 
en diner aan boord.

Uw programma
9 dagen / 8 nachten

Dag 1 • Brussel > Funchal, Madeira (Portugal)
Vertrek met een charter- of lijnvlucht naar Funchal. 
Na aankomst volgen een transfer en de inscheping 
aan boord van de World Explorer. Diner aan boord. 

Dag 2 • Funchal, Madeira 
Madeira ligt midden in de Atlantische Oceaan en is 
gezegend met een subtropisch klimaat. Hierdoor 
is het eiland een mekka voor plantenliefhebbers 
en al wie houdt van de natuur. Het paradijselijke 
eiland met zijn steile kliffen is in de loop der 
eeuwen vormgegeven door de mens en lijkt wel 
een groene schatkamer vol geuren en kleuren in 
de smaragdblauwe oceaan. Door het mooie weer 
is Madeira altijd al een populaire bestemming 
geweest, ook voor beroemdheden zoals keizerin Sisi 
van Oostenrijk, die zelfs een standbeeld heeft in de 
tuinen van het casino. Vrij bezoek of deelname aan 
de optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner aan 
boord.

Dag 3 • Varen
Maak gebruik van deze dag op zee om deel te nemen 
aan de vele activiteiten aan boord. Ontbijt en lunch 
aan boord.

Dag 4 • Ponta Delgada, eiland Sao Miguel 
Onze eerste stopplaats is Ponte Delgada, de hoofdstad 
van de Azoren, die tot Portugal behoren. Vooraleer 
Ponte Delgada uitgroeide tot de belangrijkste haven 
van het eiland São Miguel, was het een eenvoudig 
vissersdorp. Vandaag is het een dynamische stad 
met een rijke geschiedenis, interessante kerken en 
mooie herenhuizen rond het stadhuis in barokstijl. 

Dag 7 • Vila do Porto, eiland Santa Maria 
Santa Maria wordt ook wel het ‘eiland van de zon’ 
genoemd en was de eerste plek op de Azoren 
die bewoond werd. De intens groene velden, de 
traditionele landbouw, de typische schoorstenen 
van de witgekalkte huizen en de okerkleurige aarde 
onderscheiden Santa Maria van de andere eilanden in 
de archipel. We bezoeken Vila de Porto, de belangrijkste 
plaats van het eiland. Hier verwijzen verschillende 
huizen in Manuelstijl nog naar de periode van de 
eerste bewoners. Vrij bezoek of deelname aan de 
optionele excursies. Ontbijt, lunch en diner aan boord.

Dag 8 • Varen
Maak gebruik van deze dag op zee om deel te nemen 
aan de vele activiteiten aan boord. Ontbijt en lunch 
aan boord.

Dag 9 • Funchal, Madeira > Brussel
Ontbijt aan boord. Ontscheping en transfer naar de 
luchthaven. Vertrek naar Brussel met een charter- of 
lijnvlucht.

Portugal

Portugal

Praia
(eiland Graciosa)

Ponta Delgada
(eiland Sao Miguel)

Horta
(eiland Faial)

Lajes do Pico
(eiland Pico)

Vila do Porto
(eiland Santa Maria)

FUNCHAL
(MADEIRA)

Atlantische 
Oceaan

Archipel 
van de Azoren

Van en naar Brussel

Vertrekdata : 
10 en 26 april 2022

Troeven van uw cruise :
Een unieke vaarroute met een grote 
keuze aan excursies en wandelingen 

in een overweldigende natuur 

Vijf aanleghavens op vijf 
verschillende Azoren eilanden 

Volledige dag in Madeira, het 
prachtige bloemeneiland 

Een mooie ontdekking van deze 
ongerepte vulkanische eilanden

Prijs per persoon vanaf : 
€ 3 630 
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DAG 2 – FUNCHAL, MADEIRA 

1 • KENNISMAKING MET HET OOSTEN VAN MADEIRA  
We trekken het binnenland in en rijden naar het schilderachtige dorpje Camacha, 
dat bekend staat om zijn artisanale mandenproductie. We zetten onze weg voort 
naar het uitzichtpunt op de top van de 1800 m hoge Pico do Arierio en houden 
daarna halt in Ribeiro Frio, waar we een forelkwekerij bezoeken. Onze weg voert 
ons vervolgens doorheen het landschap van de noordkust, met indrukwekkend 
steile kliffen en landbouwgronden, naar de gemeente Santana, die bekendstaat 
om zijn wijngaarden en traditionele woningen met rieten dakbedekking. Na de 
lunch rijden we richting het historische Machico, de voormalige hoofdstad van 
Madeira, waar de eerste Portugese ontdekkingsreizigers zich vestigden.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 100

DAG 2 – FUNCHAL, MADEIRA 

2 • DE KABELBAAN VAN FUNCHAL EN DE BOTANISCHE TUIN  ➊  
We vertrekken met de kabelbaan naar de wijk Monte, die hoog boven Funchal ligt. 
Tijdens onze tocht over de stad worden we getrakteerd op een uniek panorama met 
tuinen en moestuinen tussen de gebouwen, steile, weelderig begroeide hellingen 
en natuurlijk het blauw van de Atlantische Oceaan. Bezoek aan hét symbool van 
de stad: de Igreja de Nossa Senhora do Monte, met zijn kenmerkende gevel en 
dubbele toren in barokstijl. Binnen in deze kerk ligt Karel I begraven, de laatste 
keizer van Oostenrijk-Hongarije. Van hieruit gaat het richting de botanische tuin, die 
over een ongelooflijke collectie inheemse planten beschikt.
Halve dag - Prijs: € 70

DAG 2 – FUNCHAL, MADEIRA 

3 • PANORAMA’S VAN MADEIRA ➋ 
We trekken naar het indrukwekkende uitzichtpunt aan Cabo Girão. Het glazen 
platform hangt over de afgrond op een van de hoogste kliffen van Europa (580 
m). Vanhier gaat het naar de Pico dos Barcelos, die een prachtig uitzicht biedt op 
Funchal en zijn baai.  Tot slot trekken we even het binnenland in, richting Eira do 
Serrado. Dit 1095 meter hoge punt is een van de mooiste sites van het eiland en 
biedt een adembenemend uitzicht op de omringende bergen en de Curral das 
Freiras. Degustatie van poncha, een typisch drankje uit Madeira.
Halve dag - Prijs: € 60

DAG 2 – FUNCHAL, MADEIRA 

4 • WANDELING LANGS DE LEVADA DO MOINHO ➌ 
Deze wandeling van ongeveer 9 km start aan de Igreja da Lombada in Ponta do 
Sol en volgt een prachtig pad langs een van de beroemde irrigatiekanaaltjes van 
Madeira. Onderweg staan ons schitterende uitzichten te wachten over de vallei 
en de velden, die hier aangelegd zijn in terrassen. De tocht biedt een unieke 
natuurervaring en kennismaking met de lokale fauna en flora. Op het einde van de 
wandeling bereiken we bovendien de indrukwekkende waterval van de Levada 
Nova. Niet aangeraden voor personen met hoogtevrees.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 50

DAG 4 – PONTA DELGADA, EILAND SAO MIGUEL  

5 • DE FURNAS-VALLEI EN DE BOTANISCHE TUIN TERRA NOSTRA  ➎
In de Furnas-vallei, die wordt beschouwd als het centrum van de geothermische 
activiteit op het eiland São Miguel, zijn heel wat spectaculaire vulkanische 
fenomenen te zien. Na een korte stop aan het uitzichtpunt van Santa Iria brengen 
we een bezoek aan Gorreana, de enige theeplantage in Europa. Vervolgens rijden 
we naar de Pico do Ferro, waar ons een wondermooi uitzicht wacht op de vallei. 
Aan het Furnas-meer krijgen we een demonstratie van traditionele kooktechnieken 
met behulp van de hitte veroorzaakt door geothermische activiteit. Na de 
lunch bezoeken we de prachtige botanische tuin Terra Nostra, die zich in een 
vulkaankrater bevindt. Mogelijkheid om te baden in de natuurlijke vijvers met 
thermaal water vooraleer we het dorp Furnas bezoeken, dat bekendstaat om zijn 
warmwaterbronnen en fumarolen. Op de terugweg brengen we een bezoek aan 
Vila Franca, de voormalige hoofdstad van het eiland.
Volledige dag met lunch - Prijs: € 110

DAG 4 – PONTA DELGADA, EILAND SAO MIGUEL  

6 • HET LAGOA DO FOGO EN HET NATUURRESERVAAT VAN CALDEIRA VELHA     ➍ 
We rijden door de groene landschappen van het eiland naar het Lagoa do 
Fogo, een meer dat als een smaragdgroen juweel in de krater van een vulkaan 
ligt en gevoed wordt door regenwater. Daarna brengen we een bezoek aan het 
natuurreservaat van Caldeira Velha, een ongerept paradijs met een weelderige 
vegetatie. We maken een korte wandeling naar de natuurlijke warmwaterbaden 
en watervallen. Mogelijkheid om te baden. Tot slot bezoeken we ook Gorreana, 
een theeplantage die meer dan een eeuw oud is.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 70

DAG 4 – PONTA DELGADA, EILAND SÃO MIGUEL  

7 • DE SETE CIDADES-KRATER IN EEN 4X4  
We trekken eropuit met een terreinwagen om São Miguel op een heel andere 
manier te verkennen en rijden over oude paden door de groene valleien van het 
eiland richting de steile hellingen van de indrukwekkende Sete Cidades-vulkaan. 
Rond de caldeira, waarin zich twee verschillend gekleurde meren bevinden, 
staan ons tal van adembenemende uitzichten te wachten. We houden halt in 
een dorpje dat midden in de krater ligt, waar er tijd is voor een vrij moment.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 100

DAG 4 – PONTA DELGADA, EILAND SAO MIGUEL 

8 • WANDELING IN DE SETE CIDADES-KRATER  
We rijden met een autocar naar de Miradouro da Vista do Rei, waar ons een subliem 
uitzicht wacht op de Sete Cidades-krater en het grootste zoetwaterreservoir 
van de Azoren. De caldera heeft een omtrek van 12 km en is tot 5 km breed. Er 
bevinden zich twee meren in: het groene Lagoa Verde en het blauwe Lagoa Azul. 
We maken een wandeling van 2 uur in dit beschermde natuurgebied met zijn 
weelderige vegetatie en  verbluffend mooie landschappen.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen- Prijs: € 50

OPTIONELE EXCURSIES
Boek uw excursies samen met uw cruise

AFHANKELIJK VAN DE VLUCHTSCHEMA’S ZIJN EXCURSIE 2 , 3 en 4 van DAG 2 (TELKENS 1/2 DAG) OOK OP DAG 1 MOGELIJK
Niet combineerbaar in dezelfde aanleghaven – Prijs per persoon – Moeilijkheidsgraad van de excursies: makkelijk   gemiddeld  moeilijk 
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DAG 4 – PONTA DELGADA, EILAND SAO MIGUEL 

9 • ZWEMMEN MET DOLFIJNEN (Engelstalige excursie)  
Aan boord van een rubberboot maken we een tocht van zo’n 2 uur langs de kust, 
op zoek naar de dolfijnen van de Atlantische Oceaan. Het kristalheldere water 
rond de Azoren vormt de natuurlijke habitat van tal van dolfijnsoorten. Zwemmen 
met deze majestueuze dieren levert een onvergetelijke ervaring op! 
Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 140

DAG 5 – PRAIA, EILAND GRACIOSA 

10 • RONDRIT OVER HET EILAND   
We trekken naar de vuurtoren van Ponta Da Barca, die een heerlijk uitzicht biedt op 
het ‘walviseiland’ (Ilhéu da baleia). Onze volgende bestemming is de Serra Branca, 
een van de hoogste bergen op het eiland, waar we de andere Azoreneilanden 
kunnen zien liggen. We zetten onze weg voort naar de geologisch interessante 
caldeira van Graciosa en de lavagrot Furna do Enxofre, waarvan het plafond een 
perfect gewelf vormt. Na de lunch rijden we doorheen de schilderachtige dorpjes 
en landschappen van het eiland, met traditionele windmolens en wijngaarden 
omringd door muurtjes in lavasteen. We eindigen met een bezoek aan de Igreja 
Matriz de Santa Cruz, een van de eerste religieuze gebouwen op het eiland, en 
aan het Museu da Graciosa.
Volledige dag met lunch - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 120

DAG 5 – PRAIA, EILAND GRACIOSA 

11 • KENNISMAKING MET GRACIOSA  
We rijden richting Santa Cruz en bezoeken er de Igreja Matriz, die gebouwd is 
in een combinatie van barok- en Manuelstijl. In de kerk bevindt zich ook een 
prachtig houten retabel, een meesterwerk van de Portugese schilderkunst uit de 
16e eeuw. Vervolgens brengen we een bezoek aan het Museu da Graciosa, dat 
het traditionele leven schetst van de vroegere eilandbewoners. Daarna trekken 
we het binnenland in, dat een mooi contrast biedt tussen groene heuvels en 
rotsmassieven. We sluiten af met een bezoek aan de indrukwekkende lavagrot 
Furna do Enxofre, waarin zich een koudwatermeer bevindt omringd door 
vulkanische dampen. We bereiken de grot via een wenteltrap met 183 treden.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 70

DAG 6 – HORTA, EILAND FAIAL  

12 • BEZOEK AAN DE CALDERA EN DE VULKAAN CAPELINHOS   
Na een stop aan de miradouro van Espalamaca, met een prachtig uitzicht over Horta, 
rijden we naar het binnenland om de enorme vulkaankrater te bewonderen midden 
op het eiland. De caldeira, die omringd wordt door weelderige vegetatie, is meer dan 
350 meter diep. Langs een aantal pittoreske dorpjes trekken we vervolgens naar de 
opmerkelijke Capelinhos, een vulkaan die in 1957 uit de zee opdook. Na een lange 
periode van vulkanische activiteit raakte de Capelinhos verbonden met het eiland 
Faial, zodat er een nieuw schiereiland ontstond. We keren terug langs de kust en 
passeren onderweg de vulkanische formaties van Capelo en Castelo Branco.
Halve dag - Prijs: € 60

➊

➌

➋

➍
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DAG 6 – HORTA,  EILAND FAIAL  

13 • KUSTWANDELING VAN CAPELINHOS NAAR VARADOURO   
We vertrekken met een autocar naar een mooi uitzichtpunt om de vulkaan 
Capelinhos te bewonderen, die in 1957 door een uitbarsting uit de zee opdook. 
Na een bezoek aan een oude walvishaven maken we een 7km lange wandeling 
langs de kust. Het pad voert ons naar Varadouro en zijn baai met natuurlijke 
zwembaden in het zwarte vulkanische gesteente.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 50 

DAG 6 – LAJES DO PICO, EILAND PICO 

14 • PICO EN DE VULKAANWIJNGAARD  
We trekken naar het Museu do Vinho, waar we alles leren over de lokale 
druiventeelt. Het museum bevindt zich in een oud karmelietenklooster en is 
omringd door een Unesco-werelderfgoedlandschap met wijngaarden op de 
hellingen van de vulkaan. Vervolgens rijden we naar Cachorro, een site aan de 
noordkust met bizarre natuurlijke rotsformaties die bestaan uit gestolde lava. Tot 
slot brengen we een bezoek aan São Roque, ooit de belangrijkste haven voor 
walvisvaarders op de Azoren, en het Museu da Indústria Baleeira.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 70 

DAG 6 – LAJES DO PICO, EILAND PICO 

15 • WALVIS- EN DOLFIJNSAFARI  ➏ 
Aan boord van rubberboten maken we een tocht van zo’n 2 uur langs de kust om 
walvissen en dolfijnen te spotten. Het eiland Pico geniet wereldfaam om zijn rijke 
onderwaterleven. Hier leven of migreren meer dan twintig soorten zeezoogdieren, 
zoals potvissen, bultruggen, spitssnuitdolfijnen, orka’s, grampers, gestreepte 
dolfijnen enz.
Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 100 

DAG 7 – VILA DO PORTO, EILAND SANTA MARIA 

16 • KENNISMAKING MET HET EILAND ➐ 
We trekken eropuit met een autocar en rijden langs het fort van São Brás, dat 
gebouwd werd tijdens de Spaanse bezetting in de 16e eeuw. Daarna zetten we 
koers richting Anjos, waar zich het standbeeld bevindt van Christoffel Columbus 
en we de Mariakapel bezoeken. De bemanning van de ontdekkingsreiziger zou 
hier gebeden hebben toen ze huiswaarts keerden. Na een rit langs enkele kleine 
dorpjes bereiken we de Miradouro de São Lourenço, waar we een fantastisch 
uitzicht hebben op de kliffen van de baai en het enige witte zandstrand van de 
hele Azoren. We stoppen nog even in het dorpje Santo Espírito en ontdekken 
daarna het charmante plaatsje Maia, dat aan de voet ligt van een uitzonderlijk 
mooi rotsmassief.
Halve dag - Beperkt aantal plaatsen - Prijs: € 60 

➏

➐➎
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10 - 18 april 2022
26 april - 4 mei 2022  + optionele vaardagen naar Lissabon 4 - 6 mei 2022

  Madeira en de archipel van de Azoren: data en prijzen

FUNCHAL > AZOREN

Vertrek vanuit Brussel • Gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers
De optionele excursies zijn gegarandeerd vanaf 30 deelnemers

> INBEGREPEN IN DE PRIJS 
• Vlucht Brussel/Funchal/Brussel met een charter- of lijnvlucht in Economy Class, met of zonder tussenstop • De haventaksen (momenteel € 275) 
en de luchthaventaksen (momenteel € 120), variabel en onderhevig aan wijzigingen • Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie • 
Volpension (ontbijt, lunch, vieruurtje en diner) met water, wijn, thee of koffie tijdens de maaltijden aan boord • Alle activiteiten en animatie 
aan boord  (cocktail, Kapiteinsavond, workshops, voorstellingen) • Bagageservice bij het inschepen en ontschepen • Servicekosten voor het 
boordpersoneel  • Diensten van een tweetalige (Nederlands/Frans) cruisedirecteur en zijn of haar team • Voordrachten door een specialist van 

de regio

> NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS 
• Andere dranken dan deze vermeld in het programma • De optionele excursies • Persoonlijke uitgaven • Reisverzekeringen (zie pagina 154) • 

De bijzondere verkoopsvoorwaarden worden integraal meegedeeld voor het afsluiten van een reiscontract

> FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE BELGISCHE & NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

> INFORMATIE OMTRENT DE VLUCHTEN
• Het is mogelijk dat er zal gevlogen worden van of naar Parijs of Amsterdam in plaats van Brussel. 

In dat geval zal er een transfer voorzien worden tussen Brussel en Parijs of Amsterdam (H/T).

   CATEGORIE KAJUITEN DEKKEN BEZETTING PRIJS PER 
PERSOON

1 Expeditie kajuit 3 2 € 3 630

2 Deluxe kajuit 5 2 € 4 270

3 Deluxe kajuit 6 2 € 4 695

4 Deluxe balkon 5 2 € 5 550

5 Deluxe balkon 6 2 € 5 980

6 Junior Suite balkon 6 2 € 6 400

7 Navigator Suite terras 5 en 6 2 € 7 680

8 VIP Suite terras 5 2 € 8 965

9 Explorer  Suite terras 5 en 6 2 € 9 390

[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]

VAREN FUNCHAL-LISSABON VAN 4 tot 6 MEI 2022 IN UW KAJUIT : + 200 €




