
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azorene 
med Lisboa 

Portugals «Edens hage» 
11 dagers tur 15. - 25. september 2022 

 

Reiseleder Arve Mork 



 

Azorene og Lisboa 
 
Langt ute i det enorme Atlanterhavet har naturen skapt en unik øygruppe. Azorene 

består av 9 større og mindre øyer, alle fulle av naturlig skjønnhet klar til å bli utforsket. 

São Miguel, den største øya, er forførende interessant med hovedstaden Ponta 

Delgada, Sete Cidades og kratersjøene ved Fogo. Kraften i landskapet kommer fra 

jordens indre, og føles i de varme kildene og vulkanske innsjøene, samt i de 

velsmakende rettene som er sakte kokt i jordovner.  

I den sentrale øygruppen ligger øyene Terceira, São Jorge, Pico, Faial og Graciosa som 

små fargeklatter midt i ute i det dypblå havet, hvor hvaler og delfiner ofte oppdages 

av entusiastiske besøkende. Faial bugner av dypblå hortensia om sommeren og noe av 

denne blomsterprakten kan også oppleves tidlig på høsten. Øya har også en stor 

marina hvor båter fra hele verden kommer innom på sin ferd over det store havet. Den 

utdødde Capelinhos-vulkanen som sist hadde utbrudd i 1967-58 ligger i noe som kan 

lignes et månelandskap. Naboøya Pico har Portugals høyeste fjell, som strekker seg 

mer enn 2000 m opp fra havet. Øya har også spesielle vingårder omkranset av 

steingjerder av svart lavastein, en unik kultur som har verdensarvstatus. Azorene er så 

spesielt at dette må du bare unna deg og oppleve! På vei hjem har vi to netter i 

hyggelige Lisboa. 

 
Torsdag 15. september: Trondheim – Ponta Delgada (São Miguel)                                                                              
Fly SAS, Trondheim – Oslo,  09:25-10:20 
Fly Tap, Oslo – Lisboa,  12:50-15:55 
Fly Tap, Lisboa – Ponta Delgada, 17:05-18:25    
  
Tidlig kveld lander vi på flyplassen utenfor hovedstaden Ponta Delgada sør på øya São Miguel. 
Vi blir møtt av vår gode, lokale engelsktalende guide som tar oss med på den korte kjøreturen 
inn til sentralt beliggende Hotel Marina Atlantico. São Miguel er den største og mest folkerike 
øya på Azorene men har bare ca. 120.000 innb. Vi sjekker inn på rommene og tar nok en tidlig 
kveld etter reisen.  
 
Fredag 16. september: Ribeira Grande, Lagoa do Fogo, Caldeira Velha, Lagoa (F,M) 
Frokost på hotellet. Etter en rolig formiddag på egen hånd for å rusle litt og se oss litt rundt, 
møtes vi til et lite infomøte. Etterpå drar vi ut på tur. Først til den vakre og idylliske byen Ribeira 
Grande som ligger på nordkysten ca. 18 km fra hovedstaden. Her gjør vi et stopp før turen går 
videre på en fjellvei mot den vulkanske innsjøen Lagoa do Fogo.  
 
Fra et utsiktspunkt 900 meter over havet håper vi på en storslagen utsikt over øya. Underveis 
stopper vi ved fossefallet og den varme kilden Caldeira Velha hvor en fort kan få bruk for 
badetøyet hvis det er ledig plass i de små naturlige bassengene. Herlig varmt vann, nærmere 
30 grader! På vei tilbake til Ponta Delgada besøker vi også den sjarmerende landsbyen Lagoa. 
Felles middag med folkloreunderholdning på en lokal restaurant i gangavstand fra hotellet.  
 
Lørdag 17. september: Vila Franca  (F,L) 
Frokost. Selv om øya er ganske så liten finnes det mye å utforske og oppleve her. Vi drar på 
heldagsutflukt og starter med å kjøre langs sørkysten til utsiktspunktet Caloura før vi stopper 
ved øyas første hovedstad – Vila Franca – hvor vi tar en liten kaffepause. Etterpå fortsetter vi 
til Furnasdalen hvor vi ser på innsjøen og de varme kildene. De sistnevnte blir faktisk enda 
brukt til å koke mat på tradisjonelt vis. Gryter med kjøtt og grønnsaker blir gravd ned i den 
nesten kokende grunnen tidlig om morgenen og så graves det frem til vi kommer til lunsj! Da 
har kjøttet godgjort seg så lenge at det er saftig og mørt.  
 
Vi spiser lunsjen på en lokal restaurant før turen går til Hotel Terra Nostra hvor de som ønsker 
kan ta seg en svømmetur i et stort basseng som er herlig oppvarmet av de varme kildene. Det 
finnes også noen mindre, godt oppvarmede basseng her hvor det bare er en nytelse å sitte og 
la stive muskler mykes opp.  Vi drar også i dag over til nordkysten og besøker en teplantasje og 
får smaksprøver. Tilbake til hotellet om ettermiddagen. Kvelden fri til egne aktiviteter. 
 



Søndag 18. september: Cete Cidades (F,L)  
Vi drar ut på nye eventyr på denne vakre øya etter å ha spist en god frokost. Turen i dag går til 
de merkelige grønne og blå innsjøene i vulkandalen Sete Cidades. Her får vi mulighet til en 
vandretur langs sjøene i det vakre landskapet. Vi drar videre og passerer flere små landsbyer 
før vi spiser lunsj i Capelas. Her besøker vi også det etnografiske museet og en ananasplantasje. 
Tilbake til hotellet om ettermiddagen. Middagen er på egen hand. 
 
Mandag 19. september: Ponta Delgada (F) 
Frokost på hotellet. Etter innholdsrike dager har vi programfri i dag. I gåavstand fra hotellet 
ligger den fine botaniske hagen, et større moderne shoppingsenter og gamlebyen med sine 
smug og små koselige butikker. Ponta Delgada har også et stort sjøbadområde midt i sentrum, 
omkranset av restauranter samt havrelaterte butikker og firma.  På denne årstiden kan det 
enda være gode sjøtemperaturer. 
 
Tirsdag 20. september: Ponta Delgada – Horta (Faial) (F)  
Frokost på hotellet og noen timer til egen disposisjon før vi samles for bussavgang til flyplassen 
som ligger rett rundt hjørnet. Vi flyr vestover mot den lille øya Faial, og underveis skuer vi over 
både øya Pico og Sao Jorge.  Flyavgangen er kl. 13:50, med landing i byen Horta på Faial kl. 
14:45. Her står en ny trivelig guide som blir sammen med oss på utfluktene de dagene vi er 
her.  Vi sjekker inn på Hotel Horta og tar en rolig kveld på hotellet, eller nede i småbyen for den 
som vil det. 
 
Onsdag 21. september: Pico (F,L) 
Frokost før vi drar til havnen og går på ferga som tar oss over til naboøya Pico. Turen over 
sundet til havnen i Madalena tar bare ca. 30 minutter.  I løpet av dagen besøker vi vindistriktet 
i Cachorro, hvor de dyrker vin på en helt særegen måte. Den gamle hvalfabrikken i São Roque 
skal vi også besøke. Vi fortsetter fra Cais do Pico over fjellet mot Lajes do Pico hvor vi spiser 
lunsj. På programmet står også et besøk hos et vinkooperativ i vindistriktet ved Madalena. 
Vinområdene på denne øya står oppført på Unescos liste over verdensarvsteder pga. sin unike 
måte å dyrke vinranker på inne i små oppdelte felt omsluttet av steingjerder. Om 
ettermiddagen drar vi med ferga tilbake til Faial.  
  
Torsdag 22. september: Faial (F,M) 
Frokost på hotellet. Horta er en trivelig liten by så i dag kan du bruke dagen til å utforske denne 
på egen hånd. Byen har også ei fin, lang og skjermet sandstrand, så det kan kanskje være 
fristende å ta noen timer her også. Dessuten er det fine muligheter for en flott vandretur opp 
i høyden ved byen. Felles middag på en lokal restaurant. 
 
Fredag 23. september: Horta – Lisboa (F) 
Vi spiser frokost på hotellet før vi sjekker ut og rekker en fin runde på Faial. Vi kjører mot 
Espalamaca via Flamengodalen til øyas høyeste punkt, Caldeira do Cabeço Gordo. Lunsj 
underveis. I Capelinhos skal vi se på de siste restene av det siste store vulkanutbruddet som 
fant sted her i 1957. Vi får muligheten til å gå rundt på selve kraterkanten, hvor vi gjerne får 
assosiasjoner om at slik må det være å gå rundt på månen! Vi besøker også det informative 
vulkansenteret de har bygd her. Herfra kjører vi rett til flyplassen for å sjekke inn på flyet til 
Lisboa.   Flyet vårt går fra Horta kl. 17:35 og vi lander i Lisboa kl. 21:05. Herfra er det bare ca. 
30 min transfertid til vårt hotell i Lisboa. Vi bor på Hotel Turim Restauradores som ligger svært 
sentralt plassert. 
 
Lørdag 24. september: Lisboa (F,M) 
Etter frokost på hotellet blir vi hentet og tatt med på fin sightseeingrunde i Lisboa. På denne 
turen får vi et overblikk over det beste Lisboa har å by på av severdigheter. Blant annet skal vi 
oppleve utsikten over byen og elva fra St. George-slottet. Vi får spasere litt i gamlebyens 
pittoreske, smale gater og vi blir kjent med det historiske sjøfarermonumentet fra den gang 
Portugal opplevde sin gullalder som sjøfarts- og oppdagelsesnasjon. Dette er en halvdagstur så 
ettermiddagen er til egen disposisjon. Om kvelden spiser vi en god avskjedsmiddag sammen 
på en av de gode restaurantene.  
 
Onsdag 25. september. Lisboa – Trondheim (Frokostbokser)  
Det blir veldig tidlig avreise til flyplassen i dag, så vi får med oss frokostbokser. 
 
Fly Tap, Lisboa – Oslo,  07:00-12:00 
Fly SAS, Oslo – Trondheim,  14:50-15:45 
 

 



 

 

Påmelding:             Azorene 15. – 25. september 2022 
 
Etternavn (som skrevet i passet)  
 

 
Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
Adresse 
 

 
Postnummer               Poststed 
 

 
Telefon/mobil                                                Fødselsdato  (dd.mm.åå) 
 

 
Epostadresse 
 

 
Avreiseflyplass 
 

 
Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr.  
 
 

 Etternavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Adresse 
 

 
 Postnummer               Poststed 
 

 
 Telefon/mobil                                                   Fødselsdato (dd.mm.åå) 
 

 
 Epostadresse 
 

 
 Avreiseflyplass  
 

 
 Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr. 
 

Ønsker å bo i:     Dobbeltrom                        Enkeltrom                                      Ønsker å dele rom med: 
                                                                                                                             
De som melder seg på alene men ønsker halvt dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg dersom antallet som ønsker å dele ikke går opp. 

Tilleggsopplysninger: Informasjon om helse/allergier, bonuskort, m.m.  

Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer samt tilpasninger iht. gjeldende regler og restriksjoner rundt Covid-19. 
Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser for gruppeturer. Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner 
å betale inn på turen, ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger. Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. Smartreiser er medlem 
av Reisegarantifondet. 

Pris fra Trondheim kr 24.850,- pr. person i dobbeltrom.  
Fra andre byer: Pris på forespørsel.  
Tillegg for enkeltrom: kr 5.600,-. 
 
Prisen er beregnet ved minimum 20 betalende deltakere.  
 
Depositum kr 7.500,- per person betales ved påmelding (faktura 
sendes ut fra reisebyrået). Restbeløpet blir fakturert med forfall ca. 6 
uker før avreise. 
 
Inkludert i prisen: 

• Flyreisene som beskrevet i programmet, inkl. kjente skatter og 
avgifter pr. 15. nov 2021. 

▪ Overnatting i dobbeltrom på gode turistklasse hoteller. 

• Transfer flyplass-hotell t/r samt all annen transport i henhold til 
programmet. 

▪ Måltider i henhold til programmet. 
▪ Sightseeingprogram som beskrevet i programmet. 
▪ Inngangsbilletter i henhold til programmet. 
▪ Praktisk reiseinformasjon. 
▪ Lokale engelsktalende guider og reiseleder fra SmartReiser følger 

med på hele turen. 

 

 

 SmartReiser AS 
Heimdalsveien 2 C 
7080 Heimdal 
Tlf: 72 59 62 10 
post@smartreiser.no  

Ikke inkludert i prisen: 

• Avbestillingsforsikring. 

• Kombinert reiseforsikring. 

• Enkeltromstillegg. 

• Evt. tips til sjåfører, guider og hoteller. 
 
Avbestillingsregler: 

• Frem til 13.05.2022 refunderes depositum minus kr.1.500,-. 

• 14.05.2022 – 29.07.2022 refunderes ikke depositum. 

• 30.07.2022 og frem til avreise, ingen refusjon  
 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner 
å betale inn på turen,  
ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger.  
 
Bestillingen er ikke bindende for reisebyrået før depositum er 
innbetalt. 
 
 
Reiseleder fra SmartReiser: 
 
Husk gyldig pass!  
 
SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet. 
 

Azorene 15. – 25. september 2022 



 

Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer. 

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, 

§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og 

Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven , ("Forskriftene") og 

supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker 

pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 

forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de 

rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser. 

 

Bestilling og betaling 

Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette 

depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.  

Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris 

for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved 

programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller 

reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for 

eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. 

Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom 

avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes 

og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll. 

 

Avbestilling 

Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den 

dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din 

aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen. 

 

Avbestillingsbeskyttelse 

Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom  eget 

forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, 

uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende 

eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 

svigerforeldre eller søsken). 

Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det 

innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for 

avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er 

fremskaffet av kunden. 

Kansellering/endring av reisen 

Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, 

dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av 

hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke 

kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken 

arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge 

følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve 

kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige 

mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen 

vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager 

etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve 

kjøpet eller kreve prisavslag. 

 

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. 

Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 

dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp 

refundert. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner. 

SmartRreiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen 

manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre 

underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. 

SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser 

som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger 

etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. 

SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig 

med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige 

fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan 

gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke 

SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den 

reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har 

direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum  

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som 

avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, 

vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.  

Reklamasjoner 

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må 

forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for 

hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på 

stedet. 

Tvistebehandling 

Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten 

ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for 

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 

arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den 

Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren 

eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre 

materiell og brev. 

SmartReiser AS 

Heimdalsvegen 2C  

7080 Heimdal 

Tlf. 72596210 

SmartRreiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den 

lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.  

 

Påmeldingen sendes:  
 
SmartReiser AS 
Heimdalsvegen 2 C 
7080 Heimdal 


