Azory ~ São Miguel
29 míst, co musíte navštívit
+ jeden top secret spot
kamcaneniinstagamer.cz

Ahoj, jsem Kamča!

Něco málo o Azorských ostrovech

Jsem rudovlasá holka, co poznává svět, aby se v životě neztratila.
Od malička jsem byla průzkumnicí, kterou zajímalo vše okolo.
Ano, byla jsem to dítě, co se ptalo, a proč? Vždy jsem měla blízko k přírodě a zvířatům. Vyrůstala jsem na kraji Karlových Varů
nedaleko CHKO Slavkovský les a tábořišťě u Svatošškých skal,
kam jsem chodila jezdit na koně a potají lézt po skalách.

Azory je soustava menších ostrovů nacházející se v Atlantském oceánu.
Nejznámější jsou pro svou charakteristickou přírodu, úchvatné vodopády, termální prameny a sopečné krátery. Ostrovů je celkově devět
(São Miguel, Terceira, Flores, Corvo, Santa Maria, Pico, São Jorge, Graciosa, Faial). Největší, na který létá většina leteckých společností je São
Miguel. Doprava na Azory není nikterak složitá, souostroví spadá pod
Portugalsko, a tak zde platí pravidla jako v jiných zemích EU. Pokud
byste chtěli prozkoumat i jiné ostrovy, lze využít vnitrostátní leteckou
dopravu nebo trajektovou (trajektová doprava funguje pouze v některých obdobích).

Dnes studuji aplikovanou ekologii a ochranu přírody. Nerada
sedím doma na prdce, ráda se vzdělávám, sportuji a poznávám
vše na vlastní kůži. Svá dobrodružství poctivě dokumentuji a
doufám, že Vám pomohou rozšířit pohled na danou tématiku,
místo nebo činnost.
Vnímám dnes silný trend sociálních médiích, a proto se Vám
snažím předat co nejvíce zajímavých a praktických informací v
ucelené formě. Dále jsem chtěla rozšířit svůj Instagram o platformu, kde mohu s Vámi sdílet své příběhy, zkušenosti a hodnoty.

sledujte mé cesty na instagramu:

kamcaneniinstagamer.cz

São Miguel
Hlavní město ostrova, kde se nachází i letiště se jmenuje Ponta Delgada. Na celém ostrově funguje autobusová doprava, i když jsem slyšela,
že ne moc spolehlivá. Proto jsme při návštěvě volili auto z půjčovny, se
kterým jsme projeli křížem krážem celý ostrov.

TIP!
Auto si zarezervujte minimálně čtrnáct dní před cestou na Azory.
Levná (malá) auta jsou brzo rozpůjčovaná, a tak se vám to může o dost
prodražit. V nejhorším případě neseženete žádné. Cena za levné auto
se pohybuje okolo 240€ za týden. Já při rezervaci pár dní před odletem
sehnala auto za 380€/týden (poučení pro příště). Stejné pravidlo platí
i pro ubytování (pokud nejedete přes cestovní kancelář). Na ostrově
perfektně funguje Booking nebo Airbnb.
Autopůjčovny na ostrově
Největší autopůjčovnou je Ilha Verde. Další velké půjčovny jsou AutoCunha, Micauto, Way2azores, Sixt. Námi ověřená půjčovna je Magic
Islands (auto jsme si zarezervovali přímo na jejich stránkách). Jako
poslední možností je vyhledat si menší půjčovny na google mapách.
Předem upozorňuji, že je dobré si alespoň pročíst jejich recenze.
www.rentalcars.com
www.magicislands.pt
Jak se dopravit z letiště do místa ubytování?
Z letiště se lze přepravovat autobusovou linkou (cena autobusu do
centra města je 8€/osobu) nebo taxi (cena taxi do centra 10€). Další
možnost je si auto z půjčovny nechat přistavit v době příletu na letiště a
dále se dopravovat po své ose.

Aqueduto do Carvão
Foto zastávka. Na Azorech je spousta opuštěných a vegetací prorostlých míst. Ráj pro urbexáky. Jedno z takových míst jsou akvadukty,
Celkově jsou tři a parkovat můžete přímo u nich.
Jak se k akvaduktům dostat?
Auto lze zaparkovat na odstavném parkovišti GPS 37.8259661N,
25.7413725W. Akvadukt uvidíte již při příjezdu. Další se nachází o kus dál.
Auto můžete opět nechat na parkovišti hned u něj GPS 37.8317697N,
25.7529833W. Třetí největší by se měl nacházet v těchto místech GPS
37.8341275N, 25.7520311W (neověřeno).

Můj tip!
Cestou k akvaduktům se doporučuji zastavit na výhledu Miradouro do Pico do Carvão GPS 37.8243900N, 25.7363767W

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
30 min

Výhled Inferno
Na Azorech není proslulejší místo než vyhlídka Inferno. Proto jí řadím
mezi top místa, které nesmíte vynechat. Cesta na vyhlídku není vůbec
náročná a přírodou se kocháte skoro na každém kroku. Když dojdete
na Inferno a máte štěstí na počasí, otevře se vám skvostný pohled na
několik sopečných kráterů.
Jak se na inferno dostat?
Auto můžete zaparkovat na neplaceném parkovišti GPS 37.8348503N,
25.7586439W. Odtud přejdete silnici, obejdete závoru a vydáte se po
štěrkové cestě. Trasa je dlouhá asi 1,5 km. Vyhlídkový bod Inferno se
nachází na těchto souřadnicích 37.8429264N, 25.7636114W.

Můj tip!
V případě, kdy si chcete užít vyhlídku o samotě, doporučuji plánovat výlet v brzkých ranních hodinách.
Další tipem je využít bezplatné aplikace SpotAzores nebo
VisitAzores a před odjezdem si zkontrolovat počasí pomocí webkamer. Na infernu je velmi často mlha, i když na ostatních místech
je slunečno.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
2 hodiny

Kings view
Poklad pro milovníky urbexu. Na tomhle místě můžete obdivovat
rovnou dvě věci výhled a starý polorozpadlý hotel. Ten na své vlastní
nebezpečí a zákaz lze prozkoumat. Nečekejte však žádné dobrodružství, je to profláklé místo. I tak má ale něco do sebe.
Jak se na Kings view dostat?
Auto můžete nechat na parkovišti, kde uvádějí, že zde můžete stát asi
půl hodiny. My tam parkovali mnohem déle a nikdo nic nenamítal GPS
37.8392719N, 25.7950036W. Pokud budete chtít nakouknout do hotelu,
tak vchod se nachází v těchto místech GPS 37.8387439N, 25.7935569W.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
30 min – 1 hodina

Lagoa Azul a Lagoa Verde
V překladu modré a zelené jezero. Pojmenování skvěle vystihuje jejich
zabarvení a přesně poznáte, na které se koukáte. Rozdíl je patrný. Obě
jezera od sebe rozděluje krátký most, který slouží k dopravě. Ke vzniku
těchto jezer se pojí i legenda. U jezer je možné si naplánovat několik
turistických okruhů.
Jak se k jezerům dostat?
Auto můžete zaparkovat na parkovišti hned u jezer GPS 37.8545664N,
25.7889375W, nebo kdekoli ve městě.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaké je časová náročnost?
Dle vašich plánů

Igreja de Sao Nicolau
Malebný fotogenický kostelík Igreja de Sao Nicolau se nachází ve
městě Sete Cidades. Samotná návštěva nezabere moc času, a tak bych
to zařadila spíše k rychlejším zastávkám.
Jak se ke kostelu dostat?
Auto můžete zaparkovat podél silnice hned u kostela GPS 37.8627744N,
25.7980992W, nebo kdekoli ve městě a dojít k němu pěšky. Atraktivním
ho dělá stromová alej, která spolu s kostelem utváří zajímavou kompozici pro fotografy.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
15 – 30 minut

Černá pláž Mosteiros
Na Azorských ostrovech není moc míst, kde se koupat, a to z důvodu
často rozbouřeného oceánu. Tahle pláž není výjimkou, nicméně i když
vám nepodaří vykoupat, můžete se po pláži projít a dopřát si trošku
odpočinku. Je to hezká změna oproti vnitrozemí. Na pláži si užijete
i pohled na majestátní skalnaté útesy tyčící se v oceánu. U pláže se
nachází i pár stánků s občerstvením. Pokud byste chtěli na oběd, tak
mohu doporučit restauraci Ilhéu.
POZOR na jedovaté medúzy měchýřovky portugalské!
Jak se dostat na pláž?
Auto lze na zaparkovat na neplaceném parkovišti hned u pláže
GPS 37.8887872N, 25.8238614W.

Můj tip!
Kousek od Mosteiros se nachází přírodní útesové bazénky s
průzračnou mořskou vodou Piscinas naturais “Caneiros” GPS
37.8979708N, 25.8221239W. Zde se v klidu můžete vykoupat i
když jsou větší vlny. Nezapomeňte si s sebou vzít boty do vody.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
30 min – 1 hodina

Termas da Ferraria
Na Azorských ostrovech se nachází spousta termálních pramenů.
Pramen Ferraria je od ostatních výjimečný tím, že vyvěrá do oceánu.
Pokud není moře příliš rozbouřené, lze se v laguně vykoupat. Zažijete
zde hned více věcí naráz, překrásný výhled, teplý oceán (což se málokdy poštěstí) a léčivé účinky termálního pramene.
Jak se k termálnímu pramenu dostat?
Cesta k termálu je dosti klikatá a strmá, ale není to nic, co by auto z
půjčovny nezvládlo. Zaparkovat lze na neplaceném parkovišti přímo v
komplexu Termas da Ferraria GPS 37.8612208N, 25.8519133W. Odtud
musíte jít asi 10 minut pěšky po cestě než narazíte na lagunu s pramenem GPS 37.8582106N, 25.8523806W.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
1 - 2 hodiny

Salto do Cabrito
Nejznámější a nejnavštěvovanější vodopád Azorských ostrovů. Tento
vodopád je snadno dostupný pro každého. Zaparkujete hned u něj.
Pokud se chcete v klidu kochat vodopádem, tak bych si tuto zastávku
dobře časově naplánovala.
Jak se k vodopádu dostat?
Cesta k vodopádu je spíše polního rázu. Určitě je vhodnější jet pomalu,
protože cesta je úzká a vyhnout se proti autu lze jen na pár místech.
Zaparkovat auto můžete zde GPS 37.7955953N, 25.4958339W. Odtud již
uvidíte ceduli se směrem k vodopádu, který je vzdálený 50m.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
30 minut

Termální prameny Caldeira Velha
Caldeira Velha představuje jednu z nejúchvatnějších oblastí na Sao
Miguel. K návštěvě lákají nejen termální lázně, ale také divoká příroda. Po cestě k pramenům se můžete kochat průhledy do nespoutané
divočiny. K návštěvě nutně nemusíte mít slunečné počasí, své kouzlo
mají, i když je deštivo. Člověk si zde připadá jako v pralese. Celá oblast
je chráněná. Pokud vás více láká procházka než koupačka, můžete si
zakoupit levnější vstupenku. Vstupenku si doporučuji koupit předem
na jejich oficiálních stránkách. Předejdete tak čekání ve frontě. Vstup
je časově omezený na hodinu a půl.
Jak se do Caldeira Velha dostat?
Auto lze zaparkovat přímo na parkoviště v komplexu
GPS 37.7850894N, 25.5017517W.

Můj tip!
Do všech termálních pramenů si raději oblékněte tmavé plavky
nejlépe černé, bílé a světlé voda zabarví do oranžova.

Jaké jsou finanční náklady?
8€ vstup
Jaká je otevírací doba?
9:00 – 19:30
Jaká je obtížnost výletu?
Relaxační
Jaká je časová náročnost výletu?
2 hodiny

Ponta do Cintrão
Ponta do Cintrão je výhled na pompézní skalní útes. Tento spot láká
především milovníky dronů, kteří si ho mohou vychutnat z ptačí perspektivy v celé jeho kráse. Jako obyčejný návštěvník ho bohužel uvidíte
jen v omezené formě.
Jak se k Ponta do Cintrão dostat?
Auto lze zaparkovat na parkovišti hned u výhledu GPS 37.8431589N,
25.4896489W.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
15 minut – vhodné místo pro sváču

Gorreana Tea Factory
Čajová plantáž je další ikonické místo, které byste rozhodně neměli
vynechat. Plantáž je volně přístupná a pohybovat se po ní můžete bez
jakéhokoli omezení. Využít můžete i placeného průvodce, který vás po
plantáži provede. Součástí čajové plantáže je i obchod, kde si můžete
zakoupit čaj a jiné místní výrobky.
Jak se ke Gorreana Tea Factory dostat?
Auto můžete zaparkovat na parkovišti, které je součástí Gorreana Tea
Factory GPS 37.8181106N, 25.4024308W. Nutno počítat s tím, že parkoviště má velmi omezený počet míst a návštěvnost je vysoká.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
1 - 2 hodiny

Cascata da Ribeira da Salga
Pokud hledáté místo bez turistů, tak tohle je ono. Opravdové soukromí,
pláž a vodopád Ribeira da Salga. Vodopád se nachází nedaleko vesnice
Lomba de São Pedro. Aktivní forma výletu je turistický okruh, který vás
provede kolem dalších vodopádu Teofilo a Gruta.
Jak se k vodopádu dostat?
K vodopádu vede strmá cesta, která má sklon 25°. Auto to v pohodě
zvládne sjet i vyjet, ale pro někoho to může být nepříjemné. Proto auto
můžete zaparkovat na kopci GPS 37.8580406N, 25.3099183W a dolů
sejít pěšky. Cesta je to dlouhá cca 500 m.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
1 hodina

Salto da Farinha
Farinha je majestátní vodopád, který se nachází u městečka Salga. Dle
mého názoru je to jeden z největších a nejkrásnějších kousků na São
Miguel. U tohoto vodopádu začíná i oficiální trek PR21SMI Padrão das
Alminhas, na kterém uvidíte další tři vodopády.
Jak se k Salto da Farinha dostat?
Na parkoviště poblíž vodopádu vede opět strmý svah 25°
GPS 37.8540394N, 25.2963336W. My jsme to s autem sjeli až dolů, ale
nahoru jsme měli menší obtíže, záleží na tom, jaké auto máte půjčené.
Z parkoviště pak půjdete po turistické cestě přes most směrem k vodopádu GPS 37.8519447N, 25.2947264W. POZOR! Abyste došli přímo
pod něj, musíte překonat potok. Není to úplně příjemné brodění. Dříve
to vypadalo, že tam fungoval most, ale pravděpodobně ho strhla voda.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost?
1 hodina

Poço azul
Poço azul je jeden z vodopádů, kolem kterého vede trek PR21SMI
Padrão das Alminhas. Vodopád se v překladu jmenuje „modrá studna“,
což skvěle vystihuje jeho průzračnou azurovou vodu, která v horkých
dnech láká ke svlažení. Já vodopád navštívila po dešti, tak že jezírko
bylo zakalené, ale i tak je to krásné relaxační místo.
Jak se k Poço azul dostat?
Auto lze zaparkovat na odstavném parkovišti GPS 37.8500300N,
25.2934606W. Odtud musíte jít kousek po silnici, dokud se nenarazíte
na turistickou cestu GPS 37.8487975N, 25.2920281W, která vás zavede
až k vodopádu Poço azul GPS 37.8503081N, 25.2898303W.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost výletu?
2 - 3 hodiny

Salto do Prego
Salto do Prego je úchvatný vodopád ukrytý v lese. Je velký asi deset
metrů a ze všech stran ho obklopuje vegetace. Návštěvnicky se řadí
mezi oblíbená výletní místa. Laguna pod vodopádem je také skvělým
místem na svlažení, pokud vám nevadí studená voda. Zážitkem je i
cesta k němu, zvláště v úsek, kde míjíte starobylou vesnici Sanguinho.
Opět parádní destinace pro urbex.
Jak se k vodopádu dostat?
Vodopád se nachází kousek od městečka Faial da Terra. Auto lze
zaparkovat na neplacené parkovišti hned u začátku treku GPS
37.7507150N, 25.2021161W. Odtud se vydáte po turisticky značené
cestě. Cesta vede podél potoka Ribeira do Faial da Terra. Na stezce se
budete držet do té doby, než narazíte na odbočku GPS 37.7575544N,
25.2013428W, zde se vydáte doprava. Tato cesta už vás zavede až pod
vodopád. Cestu zpět si buďto můžete prodloužit ještě k dalšímu vodopádu, nebo jít rovnou okruh přes pozůstatky vesnice Sanguinho GPS
37.7537206N, 25.2037247W.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Střední
Jaká je časová náročnost výletu?
2 - 3 hodiny

Farol do Arnel
Maják Farol do Arnel spolu s malebnou přístavní vesničkou a vodopádem, jsou klidným výletním místem. Zajímavou zastávkou je i pro
fotografy a droňáky. Fotogenické jsou zvláště východy slunce.
Jak se k majáku dostat?
Maják se nachází u městečka Nordeste. Auto doporučuji nechat na
tomto parkovišti GPS 37.8232342N, 25.1398519W k majáku pak dojděte
pěšky, zpět je to sice stoupák, ale není to dlouhý. Pro auto je cesta
velmi strmá a za mokra byste jí vůbec nemuseli vyjet. Pokud si chcete
maják pouze nafotit dronem, vyleťte rovnou z parkoviště a ušetříte si
náročnou cestu nahoru na útes.

Jaké jsou finanční náklady?
4€ parkoviště
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost výletu?
2 hodiny okruh

Ribeira dos Caldeirões
Vodopád, botanická zahrada, vodní mlýny a oáza klidu. Ribeira dos
Caldeirões je menší přírodní park, který se nachází nedaleko městečka
Achada. Jeho bezesporným lákadlem je soustava několika vodopádů.
Vstup do parku je zdarma.
Jak se k Ribeira dos Caldeirões dostat?
Auto lze zaparkovat na neplaceném parkovišti přímo u parku GPS
37.8422908N, 25.2673964W. K parku vede i krátký trail podél potoka.
Trail začíná z městečka Achada nebo Achadinha.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost výletu?
1 - 2 hodiny

Salto do Rosal a kaple
Nossa Senhora das Vitórias
Další monumentální Azorský vodopád, který vás rozhodně nadchne.
Vodopád je skrytý v lese. Na pohled je velmi zajímavý, protože z dálky
ho můžete vidět průhledy ve vegetaci, což vytváří parádní kompozici.
Cestu k němu si můžete zpestřit návštěvou jezera Furnas a prohlídkou
kaple Nossa Senhora das Vitórias.
Jak se k vodopádu dostat?
Auto můžete zaparkovat na placeném parkovišti u jezera Furnas
GPS 37.7492386N, 25.3262619W. Odtud se vydáte přes silnici směrem
k jezeru Furnas, kde se můžete projít kolem opuštěné kaple a dále se
napojit na cestu vedoucí k vodopádu GPS 37.7502847N, 25.3321650W.
Tato cesta vás dovede až pod vodopád GPS 37.7430119N, 25.3379581W.

Jaké jsou finanční náklady?
3€ parkoviště
Jaká je obtížnost výletu?
Střední
Jaká je časová náročnost výletu?
2 - 3 hodiny

Grená a Caldeiras da lagoa da Furnas
Oblast okolo jezera Furnas je turisticky velmi aktivní. Naplánovat si tu
můžete procházku kolem jezera, výlet k Salto do Rosal a kapli Nossa
Senhora das Vitórias, nebo navštívit horké prameny Caldeiras da lagoa
da Furnas a přírodní park Grená. Na prohlídku celého parku je potřeba
si vyhradit nejméně tři hodiny. Skrz park vede několik okruhů a vidět
můžete například dva vodopády nebo starý dům Casa Grená.
Caldeiras da lagoa da Furnas nepatří k parku Grená. Pokud pojedete
na parkoviště u Greny tak budete platit 3€ za osobu a následně vstup
do Greny 10€/os. Vyhnout se placení za prameny můžete, když auto
zaparkujete někde poblíž a zbytek dojdete pěšky.

Můj tip!
Místo, kde se fotí známá fotografie nad vodopádem s výhledem
na jezero Furnas není součástí parku Grená. Výhled se nachází
na těchto souřadnicích GPS 37.7695644N, 25.3390475W. Auto
můžete zaparkovat zde GPS 37.7723694N, 25.3344939W.

Jaké jsou finanční náklady?
3€/os parkoviště Caldeiras da lagoa da Furnas
10€/os Grená
Jaká je obtížnost výletu?
Střední
Jaká je časová náročnost výletu?
3 - 5 hodin

Poça da Dona Beija
Poça da Dona Beija jsou jedny z top termálních pramenů na Azorech,
ve kterých se můžete koupat, relaxovat a odpočívat. Místo se nachází
ve městě Furnas. K dispozici jsou čtyři bazénky s různou hloubkou.
Každý z nich má teplotu okolo 39°C. Celým areálem protéká řeka, kterou lze využít k ochlazení. Pokud chcete mít termály sami pro sebe, tak
doporučuji plánovat návštěvu hned z rána. Vstup je časově omezený na
hodinu a půl.
Jak se do Poça da Dona Beija dostat?
Auto můžete zaparkovat na neplaceném parkovišti hned v areálu GPS
37.7693039N, 25.3189942W. Další blízké parkoviště se nachází zde GPS
37.7691039N, 25.3162622W.

Jaké jsou finanční náklady?
6€ vstup
1€ sprcha/5 min
2€ skřínka a 20€ vratná záloha na skřínky
Jaká je otevírací doba?
8:30 – 23:00
Jaká je časová náročnost?
2 hodiny

Terra Nostra
Park Terra Nostra je jeden z neznámějších parků na celém ostrově.
Představuje takový kousek divočiny přímo ve městě Furnas. Nejpozoruhodnější na Terra Nostra je obrovský „žlutý“ termální bazén ve kterém
si můžete zaplavat. Bazén má teplotu okolo 38 – 40°C. Kromě toho
jsou zde i dva menší termální bazénky. Terra Nostra je také překrásnou
botanickou zahradou, vidět zde můžete například sequoie, palmy a
mnoho dalších exotických rostlin a stromů. Vstup do parku není časově
omezený.
Jak se do Terra Nostra dostat?
Auto doporučuji zaparkovat na tomto parkovišti GPS 37.7691039N,
25.3162622W a k parku dojít pěšky.

Můj tip!
Další termální prameny ve městě Furnas jsou Caldeira das Furnas, v těchto se však nevykoupete.

Jaké jsou finanční náklady?
10€ vstup
Jaká je otevírací doba?
10:30 – 16:30
Jaká je obtížnost výletu?
Relaxační
Jaká je časová náročnost?
2 – 4 hodiny

Cascata da Ribeira Quente
Ribeira Quente se jinak také přezdívá „Hot“ vodopád, ale teplý rozhodně není. Přezdívku získal kvůli vyvěrajícím na železo bohatým pramenům, díky kterým má skála naoranžovělou barvu. Vodopád je spíše
rychlou zastávkou.
Jak se k vodopádu dostat?
Parkování poblíž vodopádu je bídné a špatně dostupné. Cesta k vodopádu se nachází mezi dvěma tunely. Auto nejlépe zaparkujte ještě
před tím, než vjedete do tunelu. Nachází se tam malé odstavné parkoviště GPS 37.7518367N, 25.3064403W. Odtud se vydáte pěšky dál po
silnici směrem k tunelům, odkud vodopád již spatříte.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost výletu?
1 hodina

Ilhéu de Vila Franca do Campo
Okouzlující ostrov nedaleko pobřeží, který je pozůstatkem sopečného
kráteru. Zajímavostí je zatopený dokonale vytvořený kruh. Tento výjimečný útvar získal přezdívku „princeznin prsten“. Celý ostrov je klasifikován jako přírodní rezervace. Dostat se na něj můžete výletní lodí.
Lze ho navštívit pouze od června do září. Z pevniny ostrov bohužel v
celé jeho kráse neuvidíte. Naopak s dronem si let nad ním opravdu
užijete.
Jak se na výhled dostat?
Auto lze zaparkovat zde GPS 37.7132019N, 25.4419558W. Odtud máte
nejlepší výhled na ostrov.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost výletu?
10 - 20 minut

Lagoa do Congro
Congro je malé zelené kráterové jezero nacházející se nedaleko
městečka Furnas. Jezero představuje jakýsi fragment nespoutané
přírody uvnitř člověkem ovlivněné krajiny. Kolem celého jezera vede
menší trek, na kterém můžete spatřit typickou Azorskou floru a faunu.
U jezera platí přísný zákaz koupání.
Jak se k jezeru dostat?
K Lagoa do Congro vede úzká polní cesta, kde můžete zaparkovat
GPS 37.7503917N, 25.4036992W, ale myslete na to, abyste neblokovali
přijíždějící návštěvníky. Dalším místem, kde můžete nechat auto je zde
GPS 37.7576383N, 25.4034567W.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Lehký
Jaká je časová náročnost výletu?
1 - 2 hodiny

Další tipy na výlety
Gruta do Carvão
V hlavním městě Ponta Delgada se nedaleko letiště nachází jeskyně
na Gruta do Carvão. Fungují zde placené prohlídky s průvodcem. Cena
prohlídky se pohybuje od 7,5 € za osobu a otevírací doba je každý den
od 10:00 – 12:30 / 14:00 – 18:00.
Pozorování velryb a plavání s delfíny
Azorské ostrovy jsou jedno z míst, kde je možné pozorování velryb a
delfínů. Na ostrovech funguje řada agentur, které pořádají pravidelné
výlety za těmito úchvatnými kytovci. Avšak dejte pozor na to, s jakou
agenturou jedete, abyste si to co nejvíce užili. Pokud jste zdatní plavci,
tak některé společnosti nabízejí i možnost šnorchlování s nimi.
Miradouro da Nossa Senhora da Paz
Kaple nacházející se na vrcholu Monte de Nossa Senhora da Paz. Ke
kapli vede ikonické patrovité schodiště, které je lákavé zejména pro
fotografy. Vychutnat si odtud můžete i výhled na ostrov Ilhéu de Vila
Franca do Campo a město Franca do Campo.
Lagoa do Fogo
Jezero Fogo patří k těm největším na ostrově. V této oblasti vede řada
pěších stezek. Výjmečné jsou strmé kráterové svahy zasahujícím až k
hladině jezera.
Janela do Inferno
Je oficiální trail, na jehož konci se nachází menší vodopád a jeskyně.

top Secret spot

Cascata das Lombadas
Lomadas je vodopád s termální tůní skrytý ve středu ostrova Sao
Miguel. Cesta k němu je „zakázána“ na vlastní nebezpečí, ale v případě,
že jste zkušený hiker to pro vás nebude žádný problém se k němu
dostat. Odměnou je liduprázdné místo a teplý termální pramen s
výhledem na vodopád, ve kterém se můžete koupat a relaxovat. Je to
jedno z nejkrásnějších míst na celém ostrově.
Jak se k vodopádu dostat?
Vodopád se nachází v údolí Lombadas. Auto můžete zaparkovat zde
GPS 37.7760658N, 25.4598622W. Odtud se musíte vydat kousek zpět
po „silnici“ do ostré zatáčky - GPS 37.7787764N, 25.4614081W, kde
uvidíte úzkou cestičku vedoucí podél srázu směrem k řece Ribeira
Grande. Tato cesta vás dovede až pod vodopád. Ten se nachází zhruba
v těchto místech GPS 37.7801289N, 25.4624006W. Cesta je dlouhá okolo 1,5 km. Na stezce budete muset překovat pár nepříjemných míst a
přebrodit řeku. POZOR! Výlet rozhodně neplánujte za deštivého počasí.

Jaké jsou finanční náklady?
Žádné
Jaká je obtížnost výletu?
Obtížný
Jaká je časová náročnost výletu?
30 - 45 min cesta k vodopádu

Pac a pusu!
Azorské ostrovy ani donedávna nebyly na mém seznamu. Vlastně jsem o tomhle evropském ráji neměla vůbec ponětí, dokud
jsem o nich neslyšela na přednášce. V tu chvíli bylo jasno. Za
pár měsíců později jsme sbalili batohy a vyrazili za Azorským
dobrodružstvím.
Doufám, že vám soupis těchto krásných míst pomůže
v plánování vaší cesty a ulehčí práci s hledáním potřebných informací. Veškeré souřadnice jsou exportovány z mapy.cz, které
se staly mou nejoblíbenější aplikací při plánování. Více fotek a
detailnější popis některých míst mám na svém blogu. Odkaz na
tyto příspěvky naleznete pod ikonou zeměkoule. Pokud byste
některé informace nenašli, klidně mě můžete kontaktovat na
sociálních sítích, ráda zodpovím vaše dotazy.

sledujte mé cesty na instagramu:

kamcaneniinstagamer.cz

