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Een gastvrij, familiaal hotel ondergebracht in een 16de-eeuws landhuis van grote historische en culturele 
waarde. In het riante domein aan de Atlantische oceaan met omvangrijke tuinen en dichte bossen kan u 
echt tot rust komen. In een warm, charmant kader geniet u van een authentieke sfeer. En wat een uit-
zicht aan het zwembad, onvergetelijk... 

Inbegrepen 

 4 nachten in hotel: Casa das Calhetas AUTHENTIC EXPERIENCE (São Miguel) 
 3 nachten in hotel: Casa das Barcas Bed & Breakfast (Pico) 

 3 nachten in hotel: Quinta das Mercês ***(*) (Terceira) 
 10x ontbijtbuffet met lokale producten 

 infopakket met uitgestippelde tochten 
 1 diner, 1 wijnproeverij en 1 ticket voor de wijngaarden van Lajido da Criaçao Velha (werelderfgoed) 

op Pico 
 huurwagen categorie A (Peugeot 107 of gelijkwaardig, 10x 24 uur) 
 vlucht Brussel-São Miguel en Terceira-Brussel met Tap Portugal (via Lissabon, volgens beschikbaar-

heid) 
 vlucht São Miguel-Pico 

 vlucht Pico-Terceira 

Geldigheid 

Prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer. 
01/04-31/05/18: € 1535 
01/06-30/06/18: € 1545 
01/07-19/07/18: € 1719 
20/07-23/08/18: € 1739 
24/08-30/09/18: € 1635 
01/10-31/10/18: € 1489 
 
Je vliegt met TAP Portugal (via Lissabon). Dag van aankomst en dag van vertrek zijn vluchtdagen: je komt 
's avonds aan en je vertrekt 's morgens vroeg. De tussenvluchten worden uitgevoerd door Sata. 
 
Extra nachten bijboeken is mogelijk.  
De volledige verblijfsduur moet binnen de opgegeven periode vallen (bij overlapping van 2 prijsperiodes 
geldt de duurste periode). 
 
Optioneel 
Half pension Quinta das Mercês (inclusief 1/2 fles huiswijn, water, fruitsap en koffie): + € 31.8 p.p.p.n. 

Je wilt langer op reis dan 10 nachten? Dan kan je extra nachten bijboeken in de voorgestelde hotels of 

nog een een extra eiland van de Azoren ontdekken: het blauwe Faial.  

 

DE AZOREN : 

11 dagen eilandhoppen, met 
verblijf in kleinschalige casas 
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